
کلید شکوفایی اقتصادی افغانستان 
در هتل »شرق دوحه«

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

حکومت مؤقت؛ 
»رساب« یا رسنوشت محتوم؟ )1(

کالفه کننده و آزاردهنده است. به خاصه پس از چشیدن 
طعم یک تجربه ی سیاسی گوارای بیست ساله که نسبت 
به دوره های سیاسی خون بار و رنج آور گذشته تفاوت های 
مؤقت،  حکومت  از  گفتن  سخن  است،  داشته  بنیادین 

کشیدن سوهان اضطراب و | صفحه 4

کودتا،  تکرار  و  وقوع  از  که  افغان ها  از  بسیاری  برای 
فروپاشی، جنگ داخلی، تغییر نظام و نسخه های رنگارنگ 
دهه ی  چهار  از  بیش  در  سیاسی  تحوالت  و  نظام ها 
هستند،  درمانده  و  خسته  واقعی  معنای  به  کشور  اخیر 
دیگر،  مؤقت  حکومت  یک  مورد  در  بحث  باب  بازکردن 

الیحه ی  ایران  نمایندگان  مجلس  روز:  اطالعات 
در  را  افغانستان  و  کشور  این  میان  موافقت نامه 

خصوص ارتباط بین المللی راه آهن...
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تالش اسپانیا 
برای پاکسازی جاده های 

پوشیده از برف

برونو فرناندز: 
رونالدو به من گفت 
به یونایتد برو صفحه 7صفحه 6

در ادامه ی گروگان گیری طالبان، این گروه چهار 
»قره باغ«  دره  در  پیش  روز  سه  را  غیرنظامی 
غزنی ربودند. در این ماه طالبان دست کم سه بار 
مسافران را در مسیر راه غزنی گروگان گرفته اند. 
تعداد  هم اکنون  رسمی،  گزارش های  براساس 
هفته ی  دو  جریان  در  گروگان گرفته شدگان 
رسیده اند.  نفر   ۱۷ به  طالبان  توسط  گذشته 
غیرنظامیان  از  طالبان  گروگان گیری  هرچند 
این  اما  نیست،  تازه ی  مسأله ی  شاهراه ها  در 
به خود  نگران کننده ای  و  تازه  ابعاد  کار طالبان 
پدیده ی  از  جنگ  کنار  در  طالبان  می گیرد. 
باج گیری  ابزار  به  عنوان  مسافران  گروگان گیری 
و اهرم فشار بر دولت برای مقاصد سیاسی شان 
صلح  مذاکرات  با  همزمان  تا  می  کنند  استفاده 
دامن زدن  با  را  روانی شان  جنگ  بین االفغانی 
نارضایتی مردم از دولت، ابعاد تازه تری ببخشد. 
وارد  دولت  بر  را  اجتماعی  فشارهای  همچنین 

کنند. 
واقعیت این است که تکرار گروگان گیری طالبان 
ار غیرنظامیان و مسافران در شاهراه های کشور 

نشان می دهد این گروه  از...
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رییس جمهور غنی: 
تلفات غیرنظامیان در حمله ی هوایی 
وز  ود نیمر در ولسوالی خاشر
بررسی شود

9 سرباز ارتش در فراه کشته شدند

کابل نان؛ 
وشنده ای ترس خورده  فر
با مشتریان بی نزاکت
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اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی به نهادهای 
امنیتی و دفاعی هدایت داده است که تلفات 
غیرنظامیان در حمله ی هوایی در...

دیوید سلینجر و 
رمان »ناتور دشت«

 The Catcher in( کتاب ناتور دشت با عنوان اصلی
the Rye( اثر بسیار مشهور و برجسته جروم دیوید 
سلینجر است که در سال ۱۹۵۱ منتشر شد و طبق 
آخرین آمارها تاکنون بیشتر از ۶۵ میلیون نسخه از 
آن در سراسر جهان به فروش رفته است. این رمان 
کتابی شاخص در ادبیات امریکا محسوب می شود و 
جروم  است.  شده  ترجمه  نیز  زبان   ۳۵ از  بیش  به 
که  است  امریکایی  معاصر  نویسنده  سلینجر  دیوید 
بیشتر بعد از جنگ جهانی دوم مشهور شد. رمان ها 
تعارض  نشان دادن  در  سلینجر  معروف  کتاب های  و 
است.  گرفته  شکل  زندگی  با  امریکا  مدرن  جامعه 
شخصیت هایی که سلینجر خلق می کند آدم های تنها 
و بیگانه از اجتماع هستند. در رمان های او فردگرایی 

و ضد اجتماع بودن را در باالترین حد می بینیم.
سلینجر و زندگی ادبی او

بلوغ،  دوره ی  به  سنی  دوره ی  هر  از  بیش  سلینجر 
نوجوانی و...
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صفحه 2

تیراندازی 
در شیکاگو 

دست  کم سه کشته 
و چهار زخمی 

برجای گذاشت

مجلس نمایندگان ایران الیحه ی 
موافقت نامه ی ارتباط بیـن المللی 

راه آهن با افغانستان را تصویب کرد
مسئول ارتباطی 
»آی اس آی« و 

چهار عضو شبکه ی 
حقانی در پکتیکا 

بازداشت شدند

و  حرفه ای  آزاد،  رسانه های  اهمیت  اخیر  سال های  در 
توسعه  در  خوب  حکومت داری  در  مشارکت  برای  متکثر 
معیار  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  بین المللی 
رسانه  یک   »)UNDP( متحد  ملل  توسعه  »برنامه 

پرجنب وجوش به مردم امکان | صفحه 5

رسانه ها ابزاری برای صلح در 
محیط های متمایل به درگریی

طالبان؛ 
هیوالی وحشت 

در شاهراه ها

مجلس نمایندگان به غنی: 

کسی نمی تواند با توجیه 
سلیقه ای قانون، دارایی عامه را 

حیف ومیل کند
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بی توجهی به تصمیم مجلس نمایندگان خواند 
در حکومت  حلقه ی خاص  یک  که  گفت  و 
تالش می کند که روابط میان قوه های مقننه 
کرد  تأکید  اما  او  کند.  تخریب  را  اجرائیه  و 
که مجلس نمایندگان به عنوان یکی از قوای 

دولت، اراده ی مقابله با حکومت را ندارد.
در همین حال، آقای رحمانی از رییس جمهور 
گوش  حلقه  این  حرف های  به  که  خواست 

ندهد و با توجه به واقعیت ها عمل کند.
نامی  این حلقه های خاص در حکومت  از  او 
صالح،  امراهلل  اظهارات  این  از  قبل  اما  نبرد، 
مورد  در  ریاست جمهوری  نخست  معاون 
به  نمایندگان  مجلس  اعضای  دست داشتن 
فساد، باعث تنش میان حکومت و این مجلس 

شده بود.
امراهلل صالح در تاریخ ۳ عقرب در نشست ژنو 
فساد  در  دست داشتن  به  را  پارلمان  اعضای 
متهم کرده و گفته بود که حکومت نتوانسته 
اعضای متهم به فساد آن را به دادگاه بکشاند. 
پایان دادن به مصئونیت  او همچنان خواهان 

قضایی اعضای پارلمان شده بود.
از  رحمانی  میررحمان  آن،  دنبال  به 
رییس جمهور غنی خواست که آقای صالح را 

مجبور به استعفا کند.

که  بود  گفته  رییس جمهور  هم،  سویی  از 
پروژه های اضافی نیز در طرح بودجه ی سال 

مالی ۱۴۰۰، گنجانده نمی شود.
طرح بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰  در تاریخ  ۱۰ 
جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. در 
این طرح، ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی 
 ۲۹۵ میان،  این  از  است.  شده  پیش بینی 
میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی بودجه ی عادی و 
۱۵۶ میلیارد و ۸۳۰  افغانی بودجه ی انکشافی 

در نظر گرفته شده است.

تقابل حکومت و مجلس
از سویی هم، رییس مجلس نمایندگان گفت 
که این مجلس »به عنوان خانه ی ملت« توسط 
به صورت  حکومت  در  خاص  حلقه ی  یک 
و  می گیرد  قرار  حمله  مورد  سیسمتاتیک 
داده  اهمیت  حکومت  در  آن  فیصله های  به 

نمی شود.
او افزود: »]به[ نقش نظارتی مجلس نمایندگان 
نمی شود.  داده  اعتبار  حکومت  عمل کرد  بر 
رد  چون  نمایندگان  مجلس  مصوبات  ]به[ 
از  شماری  به  رأی ندادن  و  ملی  دسترخوان 
وزیران و رییس بانک مرکزی توجه نمی شود.«
را  موضوعات  این  رحمانی  میررحمانی 

نمایندگان و  مهم ترین مکلفیت های مجلس 
صالحیت های نظارتی برای تخصیص عادالنه 
و انکشاف متوازن و اجرای پروژه های ملی و 
مفید جهت مستفیدشدن مردم فقیر کشور 
است.« او در ادامه گفت که »فلسفه وجودی 
برای  بودجه  منطقی  مفیدسازی  پارلمان 

استفاده از دارایی های ملی است«.
از حکومت  میررحمان رحمانی  این حال،  با 
خواست که هرچه زوتر مسوده ی تعدیل شده ی 
او  بفرستد.  نمایندگان  مجلس  به  را  بودجه 
تأکید کرد که باید در پیش نویس تعدیل شده ی 
بودجه، افزایش منطقی و متوازن در معاشات 

کارکنان دولت درنظر گرفته شود.
آقای رحمانی افزود که تا تصویب بودجه، این 

مجلس به رخصتی های زمستانی نمی رود.
او در حالی این گفته ها را مطرح می کند که 
رییس جمهور غنی روز چهارشنبه ی هفته ی 
در  کابینه  نشست  در  جدی(   ۱۷( گذشته 
واکنش به رد طرح بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰ 
گفته بود که براساس قانون اساسی، تهیه و 
و  است  اجرائیه  قوه ی  کار  بودجه  ارایه ی 
پارلمان تنها می تواند آن را رد و یا قبول کند.

او افزوده بود که پارلمان جای دولت را از نگاه 
قانون اساسی گرفته نمی تواند.

اطالعات روز: به دنبال اظهارات رییس جمهور 
نمایندگان  مجلس  بر صالحیت  مبنی  غنی 
در مورد تصویب بودجه، این مجلس می گوید 
که به هیچ کسی اجازه نمی دهد تا با توجیه 
قانون،  از  شخصی«  »تفسیر  و  »سلیقه ای« 

دارایی عامه را حیف ومیل کند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان 
)دوشنبه، ۲۲  دیروز  عمومی  نشست  در  که 
گفت:  می کرد،  صحبت  مجلس  این  جدی( 
»مجلس نمایندگان اجازه نمی دهد که کسی 
با توجیه سلیقه ای و تفسیر شخصی از قانون به 
حیف ومیل دارایی های عامه بپردازد و از آن در 
برنامه های کوچک گروهی و کمپینی استفاده 

کند.«
آقای رحمانی افزود که اظهارات رییس جمهور 
مبنی بر صالحیت این مجلس در مورد تصویب 
و  تاریک«  »دیدگاه  نشان دهنده ی  بودجه 
کشور  اساسی  قانون  مواد  از  او  »بی خبری« 
قانون،  این  برمنبای  که  کرد  تأکید  او  است. 
می باشد،  حکومت  وظیفه ی  بودجه  تعدیل 
اما تصمیم گیری و تأیید آن از صالحیت های 

مجلس نمایندگان است.
افزود:  همچنان  نمایندگان  مجلس  رییس 
از  بودجه  سند  در  دقت  و  مراحل  »طی 

مجلس نمایندگان به غین: 

کیس نمی تواند با توجیه سلیقه ای قانون، دارایی عامه را حیف ومیل کند

خواستار بازداشت عامالن این حمله ی هوایی 
شده اند. این منابع همچنان گفته بودند که 
نیز  کودکان  و  زنان  کشته شدگان  میان  در 

شاملند.
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
نمایندگان نیز در نشست عمومی دیروز این 
مجلس گفت که در حمله ی هوایی نیروهای 
کشته  غیرنظامی   ۱۸ نیمروز،  در  افغان 

شده اند.
امنیتی  نیروهای  که  گفت  رحمانی  آقای 
باید تالش نهایی شان را به خرچ دهند تا در 
وارد  تلفات  غیرنظامیان  به  عملیات  جریان 

نشود.
در  ناامن  ولسوالی های  جمله  از  خاشرود 

والیت نیمروز در جنوب غرب کشور است.

گروه طالبان کشته و شش نفر دیگر زخمی 
شده اند.

بازمحمد ناصر، رییس شورای  دو روز پیش 
روزنامه  با  صحبت  در  نیمروز  والیتی 
بود که در حمله ی  ادعا کرده  اطالعات روز 
خاشرود  ولسوالی  در  افغان  نیروهای  هوایی 
نفر  دو  و  کشته  غیرنظامی   ۱۲ والیت،  این 
با  در صحبت  بعدا  او  شده اند.  زخمی  دیگر 
را ۱۸  رسانه های دیگر، شمار کشته شدگان 
نفر اعالم کرده بود که به گفته ی او، اعضای 

یک خانواده بوده اند.
روز  اطالعات  روزنامه  به  نیز  مردمی  منابع 
گفته بودند که بستگان خانواده های قربانیان 
را  کشته شدگان  اجساد  هوایی  این حمله  ی 
و  کرده  منتقل  نیمروز  والیتی  شفاخانه  به 

مردم و مکان های عامه به عنوان سپر استفاده 
است:  کرده  تأکید  رییس جمهور  می کنند. 
است  جنگ  بدبختی های  از  ملکی  »تلفات 
که برای من و سایر مسئولین حکومت قابل 

پذیرش و تحمل نمی باشد.«
کشور  ملی  دفاع  وزارت  حال،  همین  در 
می گوید که ادعاها در مورد تلفات غیرنظامیان 
در حمالت هوایی نیروهای ارتش در ولسوالی 

خاشرود والیت نیمروز را بررسی می کند.
در  که  است  آمده  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
حمله ی هوایی در ساحه ی منزری« ولسوالی 
خاشرود نیمروز که دو شب پیش انجام شد، 

یک قرارگاه طالبان هدف قرار گرفته است.
به نقل از اعالمیه، در این حمله ی هوایی، نُه 
تروریست پاکستانی و پنج جنگ جوی داخلی 

به  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داده است 
که تلفات غیرنظامیان در حمله ی هوایی در 
ولسوالی خاشرود والیت نیمروز را به صورت 
با  را  یافته های شان  و  بررسی  همه جانبه 

ریاست جمهوری شریک کنند.
در اعالمیه ای که دیروز )دوشنبه، ۲۲ جدی( 
از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر شده، 
»مانند  است:  آمده  غنی  آقای  از  نقل  به 
گذشته با تأکید برای شان دستور می دهم که 
به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی در جریان 

عملیات ها، از دقت کامل کار بگیرند.«
غنی افزوده است که طالبان و دیگر گروه های 
غیرنظامیان  تلفات  اصلی  عامل  تروریستی 
اند، زیرا به گفته ی او، این گروه ها از خانه های 

ییس جمهور غین:  ر

تلفات غرینظامیان در حمله ی هوایی در ولسوایل خارشود نیمروز برریس شود

روحانـی،  حسـن  و  غنـی  رییس جمهـور 
رییس جمهـوری ایـران در ۲۰ قـوس سـال 
جـاری، مـرز جدیـد میـان دو کشـور ایجاد 

. شد
تعریف شده  قطعه  چهار  در  آهن  این خط 
است. دو قطعه این خط آهن در داخل ایران 
و دو قطعه در داخل افغانستان است. دولت 
ایران سه قطعه از این خط آهن را ساخته 
است.  هم اکنون ۱۴۰ کیلومتر از مسیر خط 
آهن هرات – خواف ریل گذاری شده و قرار 
کیلومتر   ۸۵ افغانستان  حکومت  که  است 

دیگر از این مسیر را بسازد.

مجلس  عمران  کمیسیون  سخن گوی 
این  که  است  گفته  ایران  نمایندگان 
موافقت نامه شرایطی را ایجاد می کند که دو 
کشور از ظرفیت باری و مسافربری یک دیگر 
نیز  بین المللی  حمل ونقل  حوزه ی  در 
است  کرده  امیداوری  ابراز  او  کند.  استفاده 
که این موافقت نامه در توسعه ی فعالیت های 
همراه  به  مثبتی  تأثیر  کشورها  اقتصادی 

خواهد داشت.
سال  نیز  افغانستان  نمایندگان  مجلس 

گذشته طرح مشابهی را تأیید کرده بود.
بـا افتتاح خـط آهن خواف – هرات توسـط 

که  است  گفته  )ایرنا(  ایران  دولت  رسمی 
در  موافقت نامه  الیحه ی  جزئیات  و  کلیات 
میان  آهن  راه  بین المللی  ارتباط  خصوص 
افغانستان و ایران با یک مقدمه و ۱۲ ماده 
توسط مجلس نمایندگان ایران تصویب شده 

است.
دولت های  آن،  تصویب  با  او،  گفته ی  به 
روابط  وجود  به دلیل  افغانستان  و  ایران 
دوستانه و حسن هم جواری از حیث خطوط 
تفاهم رسیده اند  به  نیز  بین المللی  ارتباطی 
از  مسافر  و  کاالیی  تبادل  حوزه ی  در  تا 

ظرفیت های هر دو کشور استفاده شود.

ایران  نمایندگان  مجلس  روز:  اطالعات 
و  کشور  این  میان  موافقت نامه  الیحه ی 
افغانستان را در خصوص ارتباط بین المللی 

راه آهن تصویب کرده است.
کمیسیون  سخن گوی  حسینی،  سیدالبرز 
عمران مجلس نمایندگان ایران گفته است 
پیش  روز  دو  موافقت نامه  این  الیحه ی  که 
این  تأیید  مورد  جدی(   ۲۱ )یک شنبه، 
این  تصویب  با  است.  گرفته  قرار  مجلس 
دو  این  میان  ریلی  جدید  مرز  موافقت نامه 

کشور گشوده می شود.
خبرگزاری  با  صحبت  در  حسینی  آقای 

مجلس نمایندگان ایران الیحه ی موافقت نامه ی ارتباط بنی املللی راه آهن با افغانستان را تصویب کرد

مسئول ارتباطی »آی اس آی« و چهار عضو شبکه ی حقاین در پکتیکا بازداشت شدند
مطابق اعالم ریاست عمومی امنیت ملی، این دو نفر به نقیب اهلل دستور داده تا فعالیت های 
تخریبی و تروریستی را در والیت های پکتیا، پکتیکا و خوست انجام دهد. به دنبال آن، 
این فرد هسته ی خود را مؤظف کرده تا ارتباطش را با یکی از گروه های طالبان به رهبری 

»اخترمحمد« و «قوماندان قریشی« نزدیک کند.
این ریاست گفته است که این هسته در همکاری مشترک با طالبان و براساس هدایت 

سازمان استخباراتی پاکستان ماین گذاری و ترورها را انجام می داد.
یک  داشتند  قصد  هسته  این  افراد  مورد،  آخرین  در  که  است  شده  تأکید  خبرنامه  در 
موتورسایکل و یک موتر بمب گذاری شده را در شهر شرن، مرکز پکتیکا انفجار دهند که 

قبل از انجام این کار بازداشت شده اند.

در  ریاست  این  نیروهای  که  می گوید  کشور  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
تروریستی«   – »جاسوسی  نفری  پنج  هسته ی  پکتیکا،  والیت  در  عملیات  یک  نتیجه ی 

شبکه ی حقانی را بازداشت کرده اند.
به  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سوی  از  جدی(   ۲۲ )دوشنبه،  دیروز  که  خبرنامه ای  در 
نشر رسیده، آمده است که »نقیب اهلل« مشهور به »عبدالحی«، مسئول ارتباطی سازمان 

استخباراتی پاکستانی )آی اس آی( و چهار نفر دیگر عضویت این هسته را داشته اند.
به نقل از خبرنامه، نقیب اهلل در سال ۱۳۹۸ خورشیدی به شهر کراچی پاکستان رفته و در 
یکی از هتل های این شهر با دو افسر سازمان استخباراتی پاکستان به نام های »امیربهای« 

و »قدیم« مالقات کرده بود.

9 رسباز ارتش در فراه کشته شدند
جنگ جویان گروه طالبان باالی قرارگاه نیروهای ارتش در ولسوالی پشت رود حمله کرده اند 

و در جریان این حمله، ۲۵ طالب کشته شده اند.
آقای قانع اما جزئیاتی در مورد تلفات نیروهای ارتش ارائه نمی کند. 

مقام های محلی فراه نیز در مورد حمله ی طالبان ابراز نظری نکرده اند، اما یک منبع معتبر 
امنیتی به شرط افشانشدن هویت اش تلفات نیروهای دولتی را در این حمله تایید کرد.

فراه در غرب کشور یکی از ناامن ترین والیت ها شمرده می شود. گروه طالبان در بخش هایی 
از این والیت حضور و فعالیت گسترده ی تروریستی دارند.

در  که  می گویند  نمایندگان  مجلس  در  فراه  مردم  نمایندگان  از  شماری  روز:  اطالعات 
این  پشت رود  ولسوالی  در  ارتش  نیروهای  پاسگاه  بر  طالبان  گروه  حمله ی جنگ جویان 

والیت، نُه سرباز کشته شده اند.
عبدالستار حسینی، عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی دیروز )دوشنبه، ۲۲ جدی( 
این مجلس گفت که این رویداد در منطقه ی »تپه مادگان« ولسوالی پشت رود رخ داده 

است.
در همین حال، داداهلل قانع، رییس شورای والیتی فراه به روزنامه اطالعات روز گفت که 

اهـداف  بـه  رسـیدن  بـرای  عمـل  هـر 
پـروای  و  می کننـد  اسـتفاده  سیاسی شـان 
را  انسـانی  و  اخالقـی  هنجارهـای  و  قواعـد 
و  ملکـی  مـردم  جـان  آن هـا  بـرای   ندارنـد. 
بی گنـاه اهمیـت نـدارد و در بند این نیسـتند 
بشـری  جنایت هـای  اعمال شـان،  ایـن  کـه 
شـمرده می شـود. ایـن روحیه ی گـروه طالبان 
و  شـده  انسـانی  فاجعـه ی  بـه  منجـر  بارهـا 
طالبان دسـت به کشـتار جمعی مسـافران زده 
به  عنـوان مثـال کشـتن دسـته جمعی  اسـت. 
۱۴ مسـافر در مسـیر راه کابل-غور که همه ی 
قربانیـان غیرنظامیـان بودند. رویـدادی که در 
جمـع کشته شـده ها یـک نوعروس نیز شـامل 
بـود. در کنـار گروگان گیـری بارها رفتـار بد و 
خشـین طالبـان بـا مسـافران در شـاهراه های 
کشـور خبرسـاز شـده اسـت. گزارش هایـی از 
نیـز رسـانه ای شـده،  بارهـا  اخـاذی طالبـان 
در  طالبـان  کـه  گفته انـد  مسـافران  حتـا 
شـاهراه هـرات – کابل از مسـافران »بیگاری« 

 . می کشـند
ضمـن گروگان گیـری، ایـن روزهـا چشـم دید 
مسـافران از برخـورد طالبـان در شـاهراه های 
کشـور روایـت تـرس، وحشـت و ارعاب اسـت. 
چشـم دید بسـیاری از کسـانی کـه ایـن روزها 
از  می کننـد،  سـفر  کشـور  شـاهراه های  در 
آزار  تجربـه  طالبـان  بازرسـی  ایسـت های 
طالبـان  افـراد  اسـت.  دلیـل  بـدون  اذیـِت  و 
به دلیـل یـک عکـس زن در موبایل، مسـافری 
را تـا حـد مـرگ لت وکـوب کرده اسـت. اولین 
کاری کـه طالبان در ایسـت های بازرسی شـان 
می کننـد، بررسـی موبایل مسـافران اسـت که 
نقـض حریـم خصوصی شـان اسـت. مسـافری 
کـه به تازگـی از کابـل بـه قندهـار سـفر کرده 
بـود، می گفـت وقتی در ایسـت های بازرسـی، 
افـراد نقاب پـوش و تفنـگ بـر دوش طالبـان 
بـه بـس مسـافربری بـاال می شـدند، سـکوت 
مـرگ حکم فرمـا می شـد. بدرفتـاری طالبـان 
بـا مسـافران در مناطـق تحت حاکمیت شـان، 
نشـان می دهـد کـه طالبـان همچنـان همـان 
گـروه متحجـری اسـت که مردم در سـال های 
حاکمیـت ایـن گـروه شـاهد بودنـد. هیـوالی 
از  شـاهراه ها  در  طالبـان  وحشـت  و  تـرس 
سـخت  را  شـهروندان  بـرای  سـفر  یک سـو، 
بی پروایـی  دیگـر،  طـرف  از  و  اسـت  کـرده 
طالبـان را بـه قواعـد و هنجارهـای اخالقـی و 

انسـانی بـه نمایـش می گـذارد.
کارنامـه اخـالق رفتـاری طالبان با شـهروندان 
سـیاه و تاریـک اسـت. صدهـا بـار طالبـان به 
کشـتار غیرنظامیـان، اسـتفاده از غیرنظامیـان 
غـارت  و  تخریـب  انسـانی،  سـپر  به  عنـوان 
زیربناهـا،  ویران کـردن  عامـه،  دارایی هـای 
حتـا تجـاوز جنسـی بـه زنـان و دختـران و 
ده هـا جنایـت دیگـر انسـانی دسـت زده انـد. 
روایـت عطـش طالبان بـرای تخریـب حکایت 
شـاهراه ها  از  اسـت.  مـن  هفتـاد  مثنـوی 
گرفتـه تـا سـاختمان های مکاتـب، پایه هـای 
مخابراتـی، بندهـای آب، پایه هـای بـرق و هـر 
نـوع تأسیسـات عامـه نشـان زخـم طالبـان را 

بـر تـن دارد. 
طـرف دیگـر ماجـرا دولـت اسـت. حکومـت 
طالبـان  گروگان گیـری  رویکـرد  برابـر  در 
بـا این کـه  برخـورد جـدی نشـان نمی دهـد. 
و  آزار  از  تـرس  و  گروگان گیـری  پدیـده ی 
کابـوس  بـه  اذیـت طالبـان سال هاسـت کـه 
شـهروندان در شـاهراه های کشـور بدل شـده، 
امـا هنـوز مردم شـاهد اقـدام جـدی حکومت 
هـر  نبوده انـد.  مشـکل  ایـن  بـا  برخـورد  در 
بـاری کـه شـهروندان بـرای مقاصـد سیاسـی 
و نظامـی گـروگان گرفتـه شـود مضـاف بـر 
مواجـه  خطـر  بـه  شـهروندان  جـان  این کـه 
می شـود، اعتمـاد مـردم نسـبت بـه عملکـرد 
دولـت ضربـه می خـورد و بـه نارضایتـی مردم 
ایـن  انتظـار مـردم  از دولـت دامـن می زنـد. 
اسـت که حکومت افغانسـتان بایـد در برخورد 
بـا پدیـده ی گروگان گیـری و تأمیـن امنیـت 
شـاهراه ها بـه گونـه ی جـدی و بـا تمـام توان 

ایسـتاد شـود.
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سلینجر بیش از هر دوره ی سنی به دوره ی 
بلوغ، نوجوانی و جوانی می پردازد. برای 
او نوجوانی و جوانی  زیباترین دوره و در 
عین حال رنج آورترین دوره است. سلینجر 
دنیای بزرگسالی را دنیای بسیار کثیفی 
می داند و می نویسد »زندگی بزرگسالی در 
واقع زندگی مصرف گرا�یی و مادی پرستی 
است، بزرگساالن همیشه آدم های 
متظاهری هستند.« و اما دلیل ا�ن که دوره 
جوانی و نوجوانی برای او زجرآور است ا�ن 
است که ا�ن دوره ها بسیار زودگذر است. 

باشید:  داشته  نظر  در  را  کتاب  از  بخش  این  هولدن 
»تقریبا هر وقت کسی به من هدیه ای می دهد، آخرش 

باعث می شود، دلم بگیرد.«
هولدن  که  است  لطف همین خاطرات  به  این حال  با 
موفق می شود این قدر صادقانه درباره افرادی که بر سر 
راهش قرار می گیرند، صحبت کند. اگرچه به نظر می آید 
او با تردید به دنیا نگاه می کند، ولی در اصل تنها کمی 
تصور  این  هولدن  از صحبت های  است.  سردرگم شده 
ولی  است.  سخت کوش  شخص  او  که  می آید  به وجود 
درکی  هیچ  هولدن  می بیند.  بی اراده  فردی  را  خود  او 
که  مسیری  در  می دهد  ترجیح  و  ندارد  رنج  و  درد  از 
ارزشش را داشته باشد جان خود را از دست بدهد. این 
بیشتری  نمود  مائوریس  با  دعوا  از  بعد  به ویژه  مسأله 

پیدا می کند.
بخـش پایانـی کتـاب میـزان رشـد شـخصیتی هولدن 
کـه  اولیـه  هولـدن  خـالف  بـر  می دهـد.  نشـان  را 
بـه  متهـم  را  خـودش  اطـراف  آدم هـای  بالفاصلـه 
و  اسـتردلیتر  مثـل  )افـرادی  می کـرد  حقه بـازی 
اکلـی(، در بخش هـای پایانـی و از طریـق مواجهـه او 
بـا آدم هـای مختلـف می توان بـه این نتیجه رسـید که 
او خـوددار شـده و کم تـر دیگـران را قضـاوت می کنـد. 
ایـن رشـد شـخصیتی هولـدن ناشـی از تـالش او برای 
تبدیـل شـدن بـه یک ناتـور دشـت اسـت. او همچنان 
از بزرگسـالی می ترسـد و در برابـر آن منفعـل اسـت، 
ولـی دیگـر جایـگاه خـود را پیـدا کـرده و می خواهـد 
از معصومیـت بچه هـای دیگـر محافظت کنـد. او تصور 
می کنـد همچون شـخصی اسـت کـه در لبـه صخره ای 
ایسـتاده و بایـد مانـع سـقوط بچه های معصومی شـود 
کـه ناخـودآگاه از صخـره سـقوط کـرده و از مـرز بیـن 

کودکـی و بزرگسـالی عبـور می کننـد.

هولـدن گرفتـه شـده. او در خواب می بیند کـه نگهبان 
و ناتور دشـتی اسـت کـه بچه ها در آن بـازی می کنند. 
در انتهـای دشـت پرتگاهـی اسـت و او مواظـب اسـت 
کسـی از بچه هـا به سـمت پرتـگاه نـرود. ناتـور دشـت 
ایسـتاده و شـاید  لبـه پرتـگاه  بـر  در حقیقـت خـود 
خیلـی وقـت اسـت که به زیـر افتاده ولی هنـوز خود را 
نگهبـان دشـتی می دانـد که جـان او را به لب رسـانده 
اسـت. دشـت بـرای او زندانـی اسـت مخوف و شـاید او 
در پـی دشـتی نمادین اسـت؛ دشـتی که هـر دقیقه از 

چمنـزاری بـه چمنزاری کـوچ داده می شـود.
در رمـان ناتـور دشـت، سـلینجر تصویـری نامتعـارف 
از فرآینـد بلـوغ یـک پسـر را نشـان می دهـد. هولـدن 
کالفیلـد بیشـتر شـبیه نوجوانی می ماند که در دردسـر 
افتـاده و بـه دنبـال ایـن اسـت کـه از ایـن مرحلـه ی 
پردردسـر عبـور کنـد. در واقـع هولـدن پسـری خاص، 
بـا نیازهـای خـاص اسـت. او نه دنیـای اطـراف خود را 
درک می کنـد و نـه اصـال تمایلـی بـه درک آن دارد. 
در واقـع، بخـش عمـده ای از کتـاب دربـاره احسـاس 
پشـیمانی او بابـت معلوماتـی اسـت کـه دارد. اگرچـه 
معصومیـت او در زمینه هایـی همچـون مدرسـه، پـول 
و غریـزه جنسـی از بیـن رفتـه اسـت، ولـی هولـدن 
همچنـان امیـدوار اسـت کـه بتوانـد از بقیـه بچه هـا 
محافظـت کـرده و آن هـا را از موضوعاتـی کـه مختص 

بزرگسـاالن اسـت، دور نگـه دارد.
کاری  شبیه  می زند،  آن  به  دست  هولدن  که  عصیانی 
ادبیات  دنیای  خیالی  نوجوانان  دیگر  از  که  نیست 
بی اعتماد  والدینش  و  معلم ها  به  نسبت  او  دیده ایم. 
جدا  آن ها  از  را  خودش  که  این  برای  نه تنها  می شود، 
آن ها  نمی تواند  که  این  به دلیل  همچنین  بلکه  کند، 
از  کوچکی  خیلی  بخش  تنها  واقع  در  کند.  درک  را 
تنها  می فهمد.  خوبی  به  هولدن  که  دارد  وجود  دنیا 
افرادی که او به آن ها اعتماد دارد و مورد احترام قرار 
می دهد عبارتند از الی، برادر مرحومش و فیبی، خواهر 
کوچک ترش. به جز این دو نفر، هولدن بقیه آدم ها را 

حقه باز می بیند.
در واقع، هولدن هر کسی را که مورد پسندش نیست، 
حقه باز می نامد. او از هم اتاقی اش، استردلیتر هم دوری 
می کند چرا که استردلیتر به خاطراتی که برای هولدن 
بسیار عزیز است، چندان توجهی نمی کند. حتی ارنی، 
نوازنده پیانو هم حقه باز است. هولدن ناخودآگاه مهارت 
را مساوی با غرور می بیند )مسأله ای که قطعا ریشه در 
این دو تمایزی قائل  او دارد( و نمی تواند بین  گذشته 
شود. حتا آقای آنتولینی، معلم مورد عالقه هولدن هم 
نوازش کند، در دسته حقه بازها  را  او  وقتی می خواهد 
مجموعه ای  با  پسر  این  ترتیب،  این  به  می گیرد.  قرار 
از خاطرات عمدتا بد تنها می ماند. برای درک تنهایی 

 The Catcher in( کتاب ناتور دشت با عنوان اصلی
دیوید  برجسته جروم  و  بسیار مشهور  اثر   )the Rye
و طبق  منتشر شد  سال ۱۹۵۱  در  که  است  سلینجر 
آخرین آمارها تاکنون بیشتر از ۶۵ میلیون نسخه از آن 
در سراسر جهان به فروش رفته است. این رمان کتابی 
شاخص در ادبیات امریکا محسوب می شود و به بیش 
از ۳۵ زبان نیز ترجمه شده است. جروم دیوید سلینجر 
نویسنده معاصر امریکایی است که بیشتر بعد از جنگ 
معروف  کتاب های  و  رمان ها  شد.  مشهور  دوم  جهانی 
با  امریکا  مدرن  جامعه  تعارض  نشان دادن  در  سلینجر 
است. شخصیت هایی که سلینجر  گرفته  زندگی شکل 
خلق می کند آدم های تنها و بیگانه از اجتماع هستند. 
در  را  بودن  اجتماع  ضد  و  فردگرایی  او  رمان های  در 

باالترین حد می بینیم.

سلینجر و زندگی ادبی او
بلوغ،  دوره ی  به  سنی  دوره ی  هر  از  بیش  سلینجر 
نوجوانی و جوانی می پردازد. برای او نوجوانی و جوانی  
است.  دوره  رنج آورترین  عین حال  در  و  دوره  زیباترین 
کثیفی  بسیار  دنیای  را  بزرگسالی  دنیای  سلینجر 
می داند و می نویسد »زندگی بزرگسالی در واقع زندگی 
مصرف گرایی و مادی پرستی است، بزرگساالن همیشه 
دوره  این که  دلیل  اما  و  هستند.«  متظاهری  آدم های 
که  است  این  است  زجرآور  او  برای  نوجوانی  و  جوانی 
به  توجه  با  البته  و  است.  زودگذر  بسیار  دوره ها  این 
درون مایه   گذراست  زندگی  تمام  که  کلی  نکته ی  این 
به بحث مهم گره می خورد: مرگ خواهی  او  رمان های 

و مرگ طلبی.
شخصیت های سلینجر تمایل زیادی به مرگ دارند. از 
شخصیت هایی که در داستان های سلینجر، زندگی شان 
به خودکشی می انجامد، معموال قهرمان ساخته می شود. 
در داستان های سلینجر ما یک تقابل یا تضادی میان 
دنیای ذهنی و دنیای عینی انسان ها می بینیم. این دو 
ندارند.  ارتباط  و  هم پوشانی  همسانی،  همدیگر  با  دنیا 
در واقع شخصیت های سلینجر همه دون کیشوت صفت 
همه  سلینجر  داستان های  دیگر،  طرف  از  هستند. 
کم وبیش لحنی جنون آمیز دارند و شخصیت ها مجنون 
این شخصیت های  روان پریشی هستند؛  نوعی  دارای  و 
تضاد  در  اجتماع  هنجارهای  با  که  کسانی اند  مجنون 
هستند. طبق دریافت سلینجر این اجتماع است که با 
تعریف هنجارهای خاصی از خودش آدم ها را به دیوانه، 
نظام های  این رو  از  می کند.  تقسیم  عاقل  و  غیردیوانه 
از همه مورد دشمنی  بیش  آثار سلینجر  اجتماعی در 

قرار می گیرند که خانواده در رأس آن قرار دارد.
مادر  و  پدر  معموال  سلینجر  داستان های  در  شما 
بسیار  و  نمی فهمند  را  بچه ها  که  می بینید  افرادی  را 
هستند.  تنها  بچه ها  این رو  از  و  هستند،  خودپسند 
دومین هدف حمله ی سلینجر به نظام آموزشی است. 
در آثار سلینجر نظام آموزشی انسان ها را در یک دنیای 
از  را  کردن  فکر  قدرت  و  کرده  حبس  کوچک  بسیار 
انسان ها گرفته می گیرد. در مرحله ی سوم رسانه است. 
یکی  است؛  اصلی  رسانه ی  دو  رسانه ها،  از  من  منظور 
تلویزیون و دیگر سینما. سلینجر با تلویزیون و سینما 
مشکل اساسی دارد؛ چون به باور او این دو دنیا، کاذب 
هیچ گونه  درون شان  که  هستند  دنیاهایی  و  هستند 

راستی، درستی و صراحتی وجود ندارد.
سلینجر  نگارش  سبک  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 
ندارد  با هیچ کسی تعارف  صراحت آن است. سلینجر 
و شما این صراحت را در تمام نوشته هایش می بینید. 
داستان های  و  روایت ها  ساده،  و  صریح  بسیار  سبک 
یعنی  نیستند.  کالسیک  داستان های  شبیه  سلینجر 
براساس  فرجام شان  و  شروع  که  نیستند  داستان هایی 
یک ساختار بسیار محکم استوار باشد. بنابراین خیلی 
از داستان های سلینجر یک لحظه و یک مکالمه است؛ 

یک مکالمه ی خیلی ساده.
معدود  از  او  داشت .  عجیبی  شخصیت  سلینجر 
دوری  آن  عواقب  و  شهرت  از  که  بود  نویسندگانی 
می کرد. در ابتدای جوانی رویایی تبدیل شدن به یک 
محض  به  اما  می پروراند  سر  در  را  مشهور  نویسنده 
مشهورشدن به واسطه آثارش تغییر رویه داد. او سال ها 
این که کسی به حریم خصوصی زندگی اش  برای  فقط 
او  کار  این  می کرد.  دوری  ادبی  محافل  از  نشود،  وارد 
برای بسیاری از خوانندگان آثارش قابل قبول نبود اما 
سلینجر بی توجه به این موضوع آرامش خودش را از هر 
او مثل شخصیت  چیزی مهم تر می دانست. در نتیجه، 
یک  در  بودن  به  و  زیست  انزوا  در  دشت  ناتور  رمان 
کلبه چوبی کوچک اکتفا کرد. این رمان انگار که بازتاب 

آرزوهای نویسنده می باشد.

رمان »ناتور دشت«
ناتـور دشـت نامی اسـت کـه از خواب شـخصیتی به نام 

دیوید سلینجر و رمان »انتور دشت«

در گوشـه ی یکـی از چهارراهی های شـهر کابـل، آدمی میان 
آدم های دیگر شـغل عجیب و غریبی دارد؛ فروشـنده اسـت، 
امـا کیـک و کلوچه نمی فروشـد، چرس می فروشـد. نه دکان 
دارد، نـه دکـه و نـه کراچـی. فقـط یـک چایبـر و یـک پیاله 
دارد کـه از خـودش نیسـت، از چای فروشـی اسـت کـه در 
هیزم خانـه ی  بـه  پوف کـردن  سـرگرم  همیشـه  او  نزدیکـی 
پـردود سـماوارش اسـت. گویـی هیـچ وقـت آتشـش سـور 
نمی گیـرد. بـا ایـن وصـف مـرد فروشـنده تمـام روز آن جـا 
روی یـک چپرکـت بسـیار کهنـه نشسـته، به نظـر می رسـد 
کـه چـای می نوشـد، ولـی نمی نوشـد؛ زیـرا سـر و صورتـش 
را بـا یـک دسـتمال چهارخانـه  ای آنچنـان بسـته کـه جـز 
چشـمانش سـوراخ دیگری در چهره اش مشـاهده نمی شـود. 
بـه هـر حـال تمـام روز از دهـان گیـالس و نولـه ی چایبرش 
بخارهـای خیره رنگـی در هـوا باهـم رقـص می کننـد و محـو 

می شـوند.
مردمـان و دکانـداران محـل هیـچ یـک او را نمی شناسـند. 
می گوینـد کمتـر از دو ماه اسـت که در آن جا پیدایش شـده 
اسـت. نمی داننـد هـر صبـح از کجـا می آینـد و شـب ها بـه 
کجـا می رونـد، ولـی همـه می فهمنـد کـه او چرس فـروش 
اسـت. بـا وجـود ایـن بی دلیـل یـا بادلیـل کاری بـه کارش 
ندارنـد. او هـم بـا قـواره ی مغمـوم، لباس هـای ژنـده، یـک 
دسـِت معیـوب و چشـمان معمولـی توجـه هیـچ کـس را 
بـه خـود جلـب نمی کنـد. نـه حضـورش چیـزی بـه محـل 
می افزایـد و نـه غیابـش چیـزی از آنجـا می کاهـد. نگاهـش 
هـم طوری اسـت که انـگار در تمام عمرش پشـیزی در کاله 

یـک گـدا نینداختـه اسـت؛ بی تفـاوت و بی معنـا.
مرتـب  نشـود،  مـن  حضـور  متوجـه  کسـی  این کـه  بـرای 
نگاهـش  دورادور  از  و  مـی زدم  قـدم  راه  چهـار  اطـراف  در 
می کـردم. از دور دیـدم کـه دو جـوان بـه او نزدیـک شـدند. 
یـک نفرشـان بـدون هیچ سـالم و کالمی یک صـد افغانیگی 
را بـه طـرف او پیـش کرد. او پـول را گرفت و بعـد کله اش را 
۳۶۰ درجـه چرخانـد و پیرامونـش را خـوب به دقت وارسـی 
کـرد. بعـد از جایـش بلند شـد. دو سـه قـدم راه رفـت و بعد 
یـک خشـت شکسـته را بـا پایـش در روی زمیـن برعکـس 
کـرد. خـم شـد و از گودالـک زیر آن پالسـتیکی را برداشـت 
کـه بـه اندزه ی یک چاکلیت بود. خشـت را دو بـاره به حالت 
اول برگردانـد و چاکلیـت را بـه جوانـان داد. جوانـان بـدون 
هیـچ تشـکر و خداحافظـی بـا عجلـه از او دور شـدند و میان 

جمعیـت چهـارراه ناپدید گشـتند. 
بیـش از یـک سـاعتی کـه تماشـایش کـردم، مشـتریانش 
یـک نفـری، دو نفـری و گاهـی به صـورت گروهـی پیوسـته 
در رفت وآمـد بودنـد. یکـی پنج صـد افغانـی مـی داد، یکـی 
سـه صد، یکـی دوصد، یکـی صد و یکـی پنجاه افغانـی. آنانی 
کـه پنجاه افغانـی چرس می خریدنـد، تعدادشـان اندک بود، 
امـا برای فروشـنده مشـکل خلـق می کردند. چـون او مجبور 
می شـد، گـره چاکلیت را بـاز کرده، آن را به دو تقسـیم کند. 
بعـد دو بـاره پالسـتیک را گره بزند. ایـن کار برای او که فقط 
یک دسـت در سـمت چپ بدنش داشـت، آسـان نبود. اغلب 
مجبـور می شـد گـره را بـا دندانـش بـاز کنـد. در حالی کـه 
صدای شـان  دور  از  هرچنـد  داشـتند.  عجلـه  مشـتریانش 
شـنیده نمی شـدند، ولـی معلـوم بـود کـه می گوینـد: »زود 

بـاش، زود باش.« 
یـک مـورد دیـدم که یک موتر کـروال نزدیکی او کنار سـرک 
توقـف کـرد. آن زمـان من خیلـی نزدیک بودم و ادای کسـی 
را درمـی آوردم کـه می خواهد از سـرک تیر شـود، اما توجهم 
بـه آن هـا بـود. داخل کـروال هفـت نفر نشسـته بودنـد. یکی 
سـرش را از پنجـره بیـرون آورد و بـا صـدای بلنـد گفـت: 
»یـک صـد روپیگـی بیـار بابیـم. شـیرک مـزار اس؟ بچه هـا 
چنـد روپگـی باشـه؟« یکی دیگـر در جواب او امـا خطاب به 
فروشـنده گفـت: »پنـج صـدی بیار، پنصدی. ای سـو سـیل 
کـو الال، چرپ نباشـه، خشـک  شـه بیـار. انرژی هـم داری؟« 
فروشـنده از پشـت تَو و پیچ های دسـتمالش گفت: »خشـک 
پنـج صـد نمانـده...« راننـده کـه از آرنگ هـای ممتـد پشـت 
سـرش کالفـه شـده بـود، داد کشـید: »حالی زود شـو دیگه، 
مـا ایقـه وقت نداریم.« مرد به سـرعت رفت، دو سـه خشـت 
دور و بـر چپرکـت را پـس کـرد و بـا دامن پر کنار شیشـه ی 
موتـر آمـد. در همیـن حاال یک گـروه دیگر تا رسـیدن نوبت 
روی چپرکـت نشسـته بودنـد. جالب این بود که سـر و وضع 

مشـتریان هیـچ فرقی با سـایر مردمان شـهر نداشـتند.
شـمار  گویایـی  کـه  نـدارد  وجـود  رسـمی  آمـار  هیـچ 
مصرف کننـدگان چـرس در افغانسـتان باشـد. امـا از قرائـن 
پیـدا اسـت کـه »چـرس اعتیـاد شـاه و گـدای افغانسـتان« 
اسـت. از آن جـا کـه افغانسـتان در زرع و تولیـد گیـاه چرس 
شـمار  بی گمـان  اسـت،  جهـان  کشـورهای  صـدر  در  نیـز 
ایـن  می یابـد.  فزونـی  روزبـه روز  نیـز  اسـتفاده کنندگانش 
را می شـود از بـوی پارک هـا و اماکـن تفریحـی و عمومـی 
نیـز فهمیـد؛ سال هاسـت در پارک هـای کابل بیشـتر از گل، 

می دهـد.  بـوی  چـرس 
این جا کابل جان است.

فروشنده ای ترس خورده 
اب مشرتیان یب نزاکت

سهراب سروش

معصومه عرفان
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بی انتها است زیرا مشروعیت اش را از آموزه های 
پاسخگوست.  به خداوند  و صرفا  گرفته  دینی 
در تفسیر مورد نظر طالبان از حکومت دینی، 
حتا گزینه ی تعیین شورای حل و عقد توسط 

زعیم ملی نیز وجود دارد.
و  مهره ها  از  مجموعه ای  اسالمی،  شورای 
علمای دینی عمدتا منصوب زعیم ملی است 
و  توجیه  و  حمایت  را  زعیم  تصمیم های  که 
در  زعیم  تصامیم  و  اجرایی شدن دستورات  از 
مسئول  اجرایی  دستگاه های  و  نهادها  سطح 
عمل  در  اسالمی  شورای  می کند.  نظارت 
تکمیل  را  زعیم  دینی  و  سیاسی  عقبه ی 

می کند.
بـر اسـاس تفسـیر و مـراد موردنظـر طالبـان، 
مجموعـه ی فتـاوی، دسـتورات، صالحیت هـا 
و تصامیـم زعیـم ملـی بـه همراهـی، تأییـد 
و حمایـت شـورای اسـالمی در همـه ی امـور 
تحـت  سـازوکاری  بـا  اجتماعـی،  و  سیاسـی 
عنـوان »نظـام اسـالمی«، قابل اجـرا و نظارت 
اسـت. به عبـارت دیگر، نظام اسـالمی در واقع 
بسـتر و سـازوکاری بـرای پذیـرش، اطاعـت 
و  فتـاوی  فرامیـن،  همـه ی  اجرایی شـدن  و 

دسـتورات زعیـم ملـی اسـت.
و  سـازوکارها  و  مطالبـات  ایـن  طـرح  بـا 
پافشـاری بـرای برآورده شـدن و تحمیل آن بر 
دولـت افغانسـتان در مذاکـرات صلـح، طالبان 
از  بنیـاد و عبـور  از  بـه دنبـال تغییـر نظـام 
دموکراسـی بـه یـک حکومت مطلقـه ی دینی 

مسلمان است و با این حال بیشتر از چهل سال 
است که زیر پرچم های مختلف و بنابه داشتن 
در  می سوزد.  جنگ  آتش  در  مختلف  عقاید 
طول چند دهه اخیر، تمام گروه ها و جناح های 
دخیل  افغانستان  خون ریزی  و  جنگ  در  که 
بوده اند جنگ شان را دفاع از دین عنوان داده 
اند. اما واقعیت امر چیزهای دیگری بوده است. 
از  بیش  اسالمی  امارت  نام  زیر  طالبان  گروه 
نیروهای  حضور  به خاطر  که  می شود  دهه  دو 
جمهوری  دولت  با  افغانستان،  در  خارجی 
از  و  هستند  جنگ  درگیر  افغانستان  اسالمی 
در  آن ها  می گیرند.  قربانی  افغانستان  مردم 

و  تفسیر  تنهایی  به  عبارت  این  اما  گفته اند 
سیاسی  نظام  نوعیت  از  طالبان  مطالبه ی 
مطالبه ای  نمی دهد.  توضیح  را  موردنظرشان 
دارد  سنگینی  پافشاری  آن  بر  گروه  این  که 
و به نظر می رسد برای شکستن این مقاومت 
و  سنگین  نظامی  و  سیاسی  فشارهای  به 

امتیازهای قابل توجه نیاز باشد.
بر اسـاس متنی کـه از آجنداهای پیشـنهادی 
بـه  طالبـان  و  افغانسـتان  دولـت  هیأت هـای 
همدیگـر به رسـانه ها درز کرده اسـت، طالبان 
مهم تریـن مطالبات شـان در خصـوص نوعیـت 
نظـام پـس از توافق صلـح را در سـه کلیدواژه 
خالصـه کرده انـد. ایـن سـه مـورد، در واقـع 
مهم تریـن مطالبـات طالبان برای تـن دادن به 
توافـق صلـح هسـتند کـه تحقـق آن می تواند 
یک ونیـم دهـه شـورش و جنگ طاقت فرسـا و 
هزینه برشـان را بـه بهتریـن وجـه بـه مقصود 
ملـی«، »نظـام  برسـاند. »زعیـم  نظـر  مـورد 
اسـالمی« و »شـورای اسـالمی« کـه در صـدر 
دارد،  قـرار  ایـن گـروه  پیشـنهادی  آجنـدای 
چشـم انداز و دیـدگاه مـورد نظـر این گـروه از 
نوعیـت نظـام سیاسـی کشـور پـس از توافـق 
صلـح را بـه صراحت تفسـیر می کند. دسـتکم 
دولـت  مذاکره کننـده ی  هیـأت  عضـو  سـه 
هویت شـان  خواسـتار حفـظ  کـه  افغانسـتان 
هسـتند، اتفـاق نظـر دارد که این سـه عبارت 
در واقـع فشـرده ی تمـام مطالبـات طالبـان از 
رونـد صلـح و متضمـن برآورده شـدن اهـداف 

سال ۲۰۲۰ شاخص جهانی صلح - که در ماه 
جون امسال به نشر رسیده - از افغانستان به 
عنوان نخستین کشوری یاد شده که از میان 
در صدر کشورهای  دوم  بار  برای  کشور   ۱۶۳
جنگ زده قرار گرفته است. در این گزارش آمده 
که هزینه جنگ در افغانستان برابر به ۵۱ درصد 
تولیدات ناخالص داخلی آن می باشد. همچنان 
در این گزارش تذکرداده شده رشد عاید سرانه 
کشورهای امن در مقایسه به کشورهای ناامن 

سه برابر بیشتر است.
از سوی  بودجه سال  از  بزرگی  هرساله درصد 
دولت افغانستان به بخش های امنیتی و دفاعی 

دالر برای سکتور انرژی کشور اختصاص یافته 
در  مداوم  شب  چند  گاه  کابل  هم  هنوز  اما 
تاریکی فرو می رود. دو دهه پس از حضور ده ها 
قدرتمندترین  از  متشکل  ائتالفی  سرباز  هزار 
نیروی  سه صدهزار  از  بیش  جهان،  ارتش های 
پهباد،  امنیتی ملی، جنگنده های فوق مدرن، 
مدرن ترین  بمب ها،  همه ی  مادر  بمب افکن، 
و  اطالعاتی  اشراف  ممکن،  اسلحه های 
و  دالر  میلیارد  وسیع، صرف صدها  جاسوسی 
هزاران قربانی از نیروهای امینتی ملی و ائتالف 
شورشی  گروه  یک  ضدتروریزم،  بین المللی 
موترسایکل سوار اکنون بر نیمی از قلمرو کشور 
مسلط است و بیم و هشدار سقوط نظام را به 
صدا در آورده است. آنچه گفته شد، صرفا دو 
نمونه ی برجسته از فهرست دور و دراز نبایدها 
و ناکامی های عذاب دهنده ای است که در برابر 
چشم های درمانده و مستأصل ما قد برافراشته 
است. فکرکردن به این حجم از فاجعه ی ناشی 
دردآور  مدیران،  و  مسئوالن  سوءمدیریت  از 

است اما با آن زندگی می کنیم.
در  مؤقت  حکومت  برپایی  باالی  احتمال 
چارچوب روند صلح افغانستان، شبیه به همین 
تحقق اش  و  عذاب آور  تصورش  نبایدهاست. 
را  افغان ها  از  نسل  یک  رشته های  از  بخشی 
پنبه می کند اما به دالیل برجسته  و آمیزه ای 
در  نسخه  این  تجویزشدن  نیاز،  و  ناچاری  از 
قریب الوقوع  افغانستان  صلح  روند  چارچوب 
و  فشار  اهرم های  نیازها،  می رسد.  به نظر 
افغانستان  سیاسی  واقعیت  متن  در  عواملی 
حکومت  برقراری  که  است  جاری  و  فعال 
اجتناب ناپذیر  حدودی  تا  و  حمایت  را  مؤقت 
می کند. این یادداشت سعی می کند به موارد 
و  فشار  اهرم های  نیازها،  این  از  برجسته ای 

عوامل بپردازد.

یکم؛ بازدارنده ی سلطه ی طالبانی
مورد  در  گریخته  و  جسته  طالبان  هرچند 
چارچوب  در  موردنظرشان  نظام  اسالمی بودن 
توافق سیاسی در روند صلح افغانستان سخن 

امنیت در یک منطقه،  جای شکی نیست که 
برعکس،  و  می شود  آن  اقتصادی  رشد  باعث 
ناهنجاری های  و  بدامنی  عامل  اقتصاد ضعیف 
ریشه  باید  لحاظ،  بدین  است.  اجتماعی 
ناهنجاری های اقتصادی افغانستان را در زوایای 

جنگ ریشه یابی کرد. 
و  بیکاری  فقر،  جنگ زده،  کشورهای  در 
نهادهای  زیرا  می یابد.  افزایش  بی سوادی 
درست  به گونه  تجاری  و  صحی  آموزشی، 
کاهش  سبب  جنگ  طبعا  نمی توانند.  فعالیت 
سبب  بیکاری  و  شده  شغلی  فرصت های 
گزارش  در  می شود.  جنگ  دامنه ی  گسترش 

بـرای بسـیاری از افغان هـا که از وقـوع و تکرار 
کودتـا، فروپاشـی، جنـگ داخلـی، تغییر نظام 
تحـوالت  و  نظام هـا  رنگارنـگ  نسـخه های  و 
سیاسـی در بیـش از چهار دهه ی اخیر کشـور 
بـه معنـای واقعـی خسـته و درمانده هسـتند، 
بازکـردن بـاب بحـث در مـورد یـک حکومـت 
مؤقـت دیگـر، کالفه کننده و آزاردهنده اسـت. 
بـه خاصه پس از چشـیدن طعـم یک تجربه ی 
سیاسـی گـوارای بیسـت سـاله کـه نسـبت به 
دوره هـای سیاسـی خون بار و رنج آور گذشـته 
سـخن  اسـت،  داشـته  بنیادیـن  تفاوت هـای 
گفتـن از حکومـت مؤقـت، کشـیدن سـوهان 
اسـت.  جمعـی  روان  بـر  تـرس  و  اضطـراب 
بـرای یـک افغـان حـدودا ۴۰ سـاله کـه در ۴ 
دهـه زندگـی اش ۳ کودتا، یک اشـغال نظامی 
وسـیع، چهـار نـوع نظـام سیاسـی عجیـب و 
غریـب، سـه حکومـت عبوری/انتقالـی، جهاد، 
جنـگ داخلـی، شـورش و انـواع و اقسـام بـال 
اسـت، شـنیدن  تجربـه کـرده  را  و مصیبـت 
زمزمـه ی یـک حکومت مؤقـِت دیگـر، چیزی 
شـبیه بـه فرودآمـدن تازیانـه بر انـدام خیس 

یـک انسـان تحت شـکنجه اسـت.
ماجرای  بحث،  این  نامیمون بودن  وصف  با 
حکومت مؤقت در زمره ی فهرستی از مصائب 
بیزار  آن ها  از  که  افغان هاست  نبایدهای  و 
حیات  الینفک  اجزای  اما  ناخوشنودند  و 
و  سال  بیست  از  پس  است.  جمعی شان 
سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک مالی جهان 
به سکتور انرژی افغانستان، برق پایتخت هنوز 
تاریخ  امروز،  جهان  در  است.  جیره بندی  هم 
خانه ها«،  روشنایی  مثابه ی  به  »برق  مصرف 
در  حتا  اکنون  و  رسیده  سر  به  مدت هاست 
عقب افتاده ترین کشورها و بی نصیب از کم ترین 
برای  ابزاری  تنها  برق  کمک ها،  و  بودجه ها 
شبانگاهان  تاریکی  در  خانه ها  روشن کردن 
را  زندگی  سیستم  کل  ماشین  بلکه  نیست 
دسترسی  افغانستان،  پایتخت  در  می چرخاند. 
به برق حتا به مثابه ی روشنایی خانه ها میسر 
نیست. در بیست سال گذشته چندین میلیارد 

از  جغرافیایی  موقعیت  به لحاظ  افغانستان 
بهره مند  ترانزیتی  و  اقتصادی  باالی  مزیت 
است و می تواند با ایجاد نظام حمل ونقل ایمن 
افزایش  راستای  در  مزیت  این  از  مطمئن،  و 
در  راهبردی  موقعیت  ارتقای  و  ارزی  درآمد 
جاده ای  کوریدورهای  کند.  استفاده  منطقه 
بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از طریق 
باعث  توجهی  قابل  به طور  می تواند  افغانستان 
کل  بلکه  افغانستان  تنها  نه  اقتصادی  رشد 
لحاظ  از  کشور  این  برعالوه،  گردد.  منطقه 
از  یکی  دست نخورده،  طبیعی  منابع  داشتن 
غنی ترین کشورهای جهان است. با وجود این 
اما چرا با گذشت دو دهه از افغانستان جدید و 
سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک های نقدی، 
اقتصادی  بد  وضعیت  با  کشور  این  هم  هنوز 

دست وپنجه نرم می کند؟
افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ در محور کمک های 
کشورهای منطقه و جهان قرار گرفت. براساس 
یک تخمین احتمالی کشورهای جهان از سال 
۲۰۰۱ تاکنون در حدود ۹۰ میلیارد دالر برای 
مبلغ،  این  کرده اند.  منظم  کمک  افغانستان 
رقم بسیار درشتی است. اما چرا هنوز بیش از 
نیمی جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی 
بسیار  را  خود  یک روزه  غذای  یعنی  می کنند؛ 
فقر،  چرا  کنند؟  فراهم  می توانند  مشکل  به 
بیکاری، فرار مغزها، اعتیاد به مواد مخدر، نبود 
سرمایه گذاری های  برای  مناسب  فرصت های 
دالر،  میلیاردها  سرازیرشدن  وجود  با  خارجی 
کماکان مشکل عمده شهروندان کشور است؟ 
برای یافتن پاسخ به این پرسش ها، نیاز است 
ابتدا درآمد پولی و وضع اقتصادی افغانستان را 
در »کانتکست« جنگ چندین ساله این کشور 

بررسی کنیم.
صلح و اقتصاد از اساسی ترین مولفه های زندگی 
در  دیگری  بدون  یکی،  و  است  بشر  اجتماعی 
جهان معاصر تقریبا ناممکن شده است. در این 

ایـن گـروه مبنـی بـر تسـلط یـک حاکمیـت 
دینـی بنیادگـرا و دیکتاتـوری بـر افغانسـتان 
بـوده و مـوارد دیگـر در آجنـدای پیشـنهادی 
ایـن گـروه صرفـا حکـم تزئینـات را دارد. این 
دولـت  مذاکره کننـده ی  هیـأت  عضـو  سـه 
معتقدنـد کـه طالبـان مـوارد تزئینـی و فرعی 
دیگـری را بـه ایـن دلیل در فهرسـت آجندای 
جریـان  در  تـا  آورده انـد  پیشنهادی شـان 
مذاکـرات در یـک ترفنـد تاکتیکـی بـا عقـب 
نشـینی از اصرار بـر آن موارد، چنیـن بنمایند 
کـه حاضـر بـه انعطاف پذیـری هسـتند امـا بر 
ایـن سـه مطالبـه کـه بـه آن اشـاره شـد، تـا 
آخریـن حـد ممکـن پافشـاری خواهنـد کرد.

واقع  در  طالبان،  نظر  مورد  ملی  زعامت 
فرد  به  دینی  و  سیاسی  مشروعیت بخشی 
شماره یک کشور در نظام سیاسی مطلوب شان 
شورای  مثل  دینی  سازوکارهای  واسطه ی  به 
که  سازوکاری  است.  آن  مانند  یا  عقد  و  حل 
نظام  مردم ساالربودن  و  دموکراتیک  بنیان،  از 
که  مردم  از  را  حاکمیت  و حق  کرده  نفی  را 
نظام  یک  در  سیاسی  مشروعیت  آدرس  تنها 
دموکراتیک است، به یک شورای محدود دینی 
می سپارد. برآیند زعامت ملی و سازوکار تعیین 
و تصویب آن، بی هیچ کم و کاستی استیالی 
یک  واسطه ی  به  دیگر  عمر  محمد  مال  یک 
بر  است.  افغانستان  بر  مشابه  قندهار  شورای 
اساس تفسیر مورد نظر طالبان از زعامت ملی، 
حدود صالحیت و اختیارات زعیم ملی، تقریبا 

اختصاص داده می شود. هزینه جنگ در کشور 
داخلی  ناخالص  تولیدات  درصد   ۵۱ به  برابر 
پیش بینی  جهانی  بانک  این،  از  پیش  است. 
درصد   ۲.۴ افغانستان  اقتصاد  که  بود  کرده 
 ۲۰۲۱ سال  در  درصد   ۳.۵ و   ۲۰۲۰ درسال 
این که  بر  مشروط  اما  کرد؛  خواهد  رشد 
از  برسد.  نتیجه  به  طالبان  با  صلح  مذاکرات 
گزارش  در  آسیایی  توسعه  بانک  دیگر،  سوی 
ساالنه خود پیش بینی کرده که تولید ناخالص 
امنیتی  چالش های  به دلیل  افغانستان  داخلی 
پنج  درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است.
افغانستان کشوری است که ۹۹درصد مردم آن 

حکومت مؤقت؛ 
»رساب« یا رسنوشت محتوم؟ )1(

کلید شکوفایی اقتصادی افغانستان در هتل »رشق دوحه«
عبدالحمید خراسانی، روزنامه نگار

خادم حسین کریمی
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�افته های گزارش دانشگاه 
»نبراسکاموها« در سال 2020 نشان 

می دهد طالبان دریک سال مالی، 
که از ماه مارچ 2019 تا سال 2020 را در 

بر می گیرد، 1.6 میلیارد دالر از طریق 
جمع آوری مالیات، قاچاق مواد 

مخدر، استخراج معادن، اخاذی، 
صادرات و واردات و کمک های 

بیرونی، درآمد داشته اند.
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هسـتند. به همین دلیـل، این گـروه، برقراری 
حکومـت مؤقـت را بـر نمی تابنـد و بـه دنبـال 
آن هسـتند کـه با توافق بر سـر نظام سیاسـی 
آینـده مبتنـی بـر تفسـیر و مطالبـات مـورد 
نظرشـان از اسـالمی بـودن نظـام، بـدون نیاز 
بـه حکومـت مؤقـت، به صـورت مسـتقیم بـه 
مرحلـه ی تغییـر نظـام و برپایی یـک حکومت 

بروند. دینـی 
بـا  مصاحبـه ای  در  غنـی  رییس جمهـور 
کریسـتین امان پور، مجری سیاسـی شـبکه ی 
سـی ان ان در ۲۰ جـدی، صراحتـا اعـالم کـرد 
کـه صرفا به واسـطه ی یـک انتخابـات، حاضر 
منتخـب اش  جانشـین  بـه  را  قـدرت  اسـت 
افغانسـتان  رییس جمهـور  کنـد.  منتقـل 
دسـتکم تـا کنون بـر این موضع اش پافشـاری 
کـرده اسـت کـه صلـح بـا گـروه طالبـان در 
چارچـوب نظـام سیاسـی کنونـی و بـا فرمول 
ممکـن  قـدرت  در  گـروه  ایـن  شـریک کردن 
و قابـل قبـول اسـت؛ فرمولـی کـه در امضـای 
توافق نامـه ی صلـح میـان حـزب اسـالمی بـه 
رهبـری گلبدیـن حکمتیار و دولت افغانسـتان 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.
اما واقع این است که طالبان با حزب اسالمی، 
گستردگی  نظامی،  قدرت  لحاظ  به  چه 
جغرافیای تحت تصرف و چه از نظر مطالبات 
تفاووت های  مستحکم  حمایتی  عقبه های  و 
کنون  تا  دستکم  که  گروهی  دارد.  عظیمی 
از دموکراتیک به یک  از تغییر نظام  به کمتر 
دشوار  نداده،  رضایت  مطلقه  دینی  حکومت 
است که مطابق به چشم انداز و میکانیزم مورد 
نظر رییس جمهور غنی به توافق صلح تن در 

دهد.
تعدیـل و نـه تغییـر نظـام و قانـون اساسـی، 
معطـوف بـه حفظ سـاختارهای سیاسـی مهم 
بـه نفـع دولـت و مـردم افغانسـتان و پذیرش 
برخـی از مطالبـات طالبان به واسـطه ی ایجاد 
یـک حکومـت مؤقـت به  عنـوان بسـتری کـه 
مفـاد توافق نامـه ی صلـح را اجرایـی و نظـام 
می توانـد  نهـد،  بنیـان  را  جدیـد  سیاسـی 
یکـی از راه  حـل هـای میانـه و مطلـوب میـان 
حکومـت مطلقـه ی دینـی مـورد نظـر طالبان 
از یـک سـو و تغییرناپذیربـودن نظـام فعلـی 
از  غنـی  رییس جمهـور  چشـم انداز  به  عنـوان 

باشـد. سـوی دیگر 
ترجیح هـای  و  ذبح شـده  رؤیاهـای  از  جـدا 
و  افغانسـتان  نوگـرای  نیروهـای  قابل احتـرام 
لـزوم احتـرام بـه قربانیان دفـاع از افغانسـتان 
علیـه شـورش، در عالـم واقـع اما، افغانسـتان 
تـوان غلبـه ی نظامی بـر طالبـان و وادارکردن 

حالی که کشور را اشغال شده یاد می کنند، اما 
یک سال قبل با ایاالت متحده امریکا توافقنامه 
توافقنامه  آن  در  طالبان  کردند.  امضا  را  صلح 
و  امریکایی  نیروهای  با  که  سپردند  تعهد 
هم پیمانان آن در افغانستان هیچ نوع عملیات 
نظامی را انجام نخواهد داد. اما در طرف دیگر 
حمالت انفجاری، انتحاری و حمالت تهاجمی 
خود را باالی نیروهای دولتی و مردم بی گناه  
مسلمان این کشور افزایش داده اند. حاال توجیه 
در  کشتار  و  قتل  ادامه  برای  طالبان  گروه 

افغانستان چیست؟
سوال  این  جواب  بتوان  جنبه  این  از  شاید 
دانشگاه  گزارش  یافته های  که  یافت  را 
نشان می دهد  »نبراسکاموها« در سال ۲۰۲۰ 
طالبان دریک سال مالی، که از ماه مارچ ۲۰۱۹ 
تا سال ۲۰۲۰ را در بر می گیرد، ۱.۶ میلیارد 
مواد  قاچاق  مالیات،  جمع آوری  طریق  از  دالر 
و  صادرات  اخاذی،  معادن،  استخراج  مخدر، 
داشته اند.  درآمد  بیرونی،  و کمک های  واردات 
عامل  تنها  افغانستان  است که جنگ  پرواضح 
دینی و مذهبی ندارد، عنصر اقتصاد نیز در این 
به  برای خیلی ها  است. جنگ  برجسته  جنگ 
منبع درآمد و سرمایه  مادی تبدیل شده است. 
فقر، بیکاری و نبود فرصت های سرمایه گذاری 
تعداد  افزایش  مهم  عوامل  جمله  از  خارجی 

مخالفان مسلح حکومت می باشد.
صلح  نبود  از  که  سال هاست  افغانستان  مردم 
دارند  دوست  و  می برند  رنج  پایدار  و  دایمی 
آسایش  و  رفاه  صلح،  در  کشورها  سایر  مانند 
روزمره  زندگی  و  تفریح  ورزش،  تحصیل، 
خویش را پیش ببرند. افغانستان پنجمین کشور 
بی سوادی،  چهل ساله،  جنگ  است؛  دنیا  فقیر 
بوده که  از عواملی   ... و  نادرست  سیاست های 
طی بیش از دو دهه ی گذشته، مانع بازسازی 
زیربناهای ویران شده ی اقتصادی کشور شد. با 
و سرازیر  افغانستان جدید  از  گذشت دو دهه 

فاطمه فرامرز 
گزارشگر

برای  متکثر  و  حرفه ای  آزاد،  رسانه های  اهمیت  اخیر  سال های  در 
مشارکت در حکومت داری خوب در توسعه بین المللی مورد توجه قرار 
 »)UNDP( گرفته است. بر اساس معیار »برنامه توسعه ملل متحد
یک رسانه پرجنب وجوش به مردم امکان دسترسی آزاد به اطالعات را 
می دهد، گفت وگو را ممکن می کند، مردم را به بیان دیدگاه های شان 
ترغیب می کند، مشارکت سیاسی بیشتری را برانگیخته و پاسخگویی 

را تشویق می کند.
میشل بتز، متخصص آزادی بیان و توسعه رسانه های بین المللی در 
توسعه ملل متحد«  با »برنامه  را در همکاری  پژوهشی  سال ۲۰۱۷ 
در خصوص نقش رسانه ها در ایجاد درگیری و صلح انجام داد. برایند 
این پژوهش از سوی »مرکز حکومت داری اسلو« به نشر سیده است.

پس زمینه
برنامه های توسعه ای که ظرفیت سازمان های رسانه ای محلی را برای 
مستقل شدن تقویت کند، در اواخر دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد مورد توجه قرار گرفت. تا 
حدودی کارمندان جامعه مدنی و توسعه، پایان کمونیسم را ناشی از 
ورود صدای مخالف در ایستگاه های رادیویی مانند رادیو اروپای آزاد و 

تولید زیرزمینی و توزیع نشریات محدود دانستند.
در آن زمان تمرکز روی کشورهایی نبود که تحت فشار جنگ باشند. 
تحقیقات قابل توجهی نشان می دهند قدرت رسانه بیشتر از آن که 
محرک صلح باشند، محرک خشونت و درگیری بوده است. کارگزاران 
در  جنگ  و  رواندا  کشی  نسل  از  پس   ۱۹۹۰ دهه  اواخر  تا  توسعه 
بالکان، به طور جدی به نقش رسانه ها در اوضاع و احوال پس از جنگ 
توجه نکردند. با اعتبار »رسانه برای توسعه« در کشورهای جدا شده 
از اتحاد جماهیر شوروی، امیدواری این بود که ارتقای یک رسانه آزاد 
و  ایجاد جامعه مدنی  در  مولفه مهم  به عنوان یک  بتواند  برنامه  با  و 
ثبات در کشورهای پس از جنگ در سایر نقاط جهان نقش بازی کند. 
پس از آن بود که کمک به فعالیت های رسانه ای هم در حوزه و هم 
در دامنه گسترش یافت و اکنون بسیاری از سازمان های بین المللی، 
منطقه ای و محلی و آژانس های سازمان ملل متحد با استفاده از ابزارها 
درگیر  کشورهای  در  رسانه ها  با  همکاری  در  مختلف  رویکردهای  و 
یا تحت فشار جنگ، کار می کنند. این همکاری ها شامل حمایت از 
رسانه های آزاد و مستقل در جهت تسهیل گفت وگوها و حل اختالفات 
می شود تا به همه اقشار جامعه -از جمله کسانی که احساس می کنند 
در حاشیه قرار گرفته اند- اطمینان دهد که آنان نیز بخشی از گفتمان 

موثر دموکراتیک که سنگ بنای دموکراسی است، می باشند.

تغییر ماهیت درگیری
درگیری های مسلحانه امروزی نسبت به گذشته چندبعدی و پیچیده تر 
شده است. کشتار ناشی از جنگ های داخلی بیشتر از کشتارهای ناشی 
از جنگ هایی است که بین دولت ها و ارتش های منظم رخ می دهد. 
طی یک دهه گذشته میزان درگیری های داخلی افزایش یافته است. 
درگیری های که ناشی از ظهور جنایات سازمان یافته است و منجر به 
تشدید شکنندگی دولت و تضعیف مشروعیت دولت، بین المللی شدن 
جنگ های داخلی )مثل افغانستان و سوریه( و افزایش افراط گرایی و 
خشونت می شود، کمتر از طریق توافق سیاسی سنتی قابل حل است.

چرخه درگیری یک روند دایره ای و پویا با چندین مرحله شامل سطوح 
همین طور  است.  صلح  حفظ  برای  دیپلماتیک  تالش های  مختلف 
روند صلح پس از آتش بس نیز چرخه خاص خود را دارد که شامل 
مذاکرات صلح، امضای معاهدات و توافقنامه ها، نظارت، جلوگیری از 
مراحل  انتخابات همچنین  است.  آشتی  و  مجدد  درگیری های  وقوع 
مهمی را در این چرخه مشخص می کند، از جمله مبارزات انتخاباتی، 
نظرسنجی، نتایج که به راحتی می تواند به خشونت و درگیری پس از 
انتخابات بینجامد. مداخالت رسانه ای باید مطابق این چرخه تنظیم 

شود.

رسانه؛ محرک صلح یا جنگ؟
انستیتیوت اقتصاد و صلح چارچوبی جامع صلح را که شامل هشت 

ایـن گـروه بـه تـن دادن بـه توافـق صلحـی 
مشـابه بـا مصالحه با حـزب اسـالمی را ندارد. 
طالبـان در طـول قریـب بـه یـک دهـه و نیم 
بـا  مذاکـرات  آغـاز  تـا  شورش شـان  آغـاز  از 
به صـورت  سـال  بـه  سـال  متحـده،  ایـاالت 
فزاینـده و گام بـه گام، قلمـرو بیشـتری را در 
بـا نیروهـای امنیتـی ملـی و حامیـان  نبـرد 
نظامـی بین المللـی افغانسـتان تصـرف کردند. 
صلـح،  مذاکـرات  و  رونـد  رسـمی  آغـاز  بـا 
طالبـان به صـورت رسـمی از طـرف شـرکای 
اسـتراتژیک افغانسـتان به  عنـوان یـک واقعیت 
نظامـی و سیاسـی غیرقابـل انکار به رسـمیت 
شـناخته شدند. عالوه بر شـرکای استراتژیک، 
قدرت هـای منطقـه و همسـایگان افغانسـتان، 
ایـن گـروه را به  عنـوان یـک واقعیت برجسـته 
و حتـا بدیلـی برای حاکمیت بر افغانسـتان در 
آینـده بـه رسـمیت می شناسـند. در وضعیتی 
بـه  کـه  طالبـان  بـرای  مناسـب  این چنیـن 
پیروزی هـای نظامـی و سیاسـی اسـتراتژیکی 
مقـدور  افغانسـتان  بـرای  یافته انـد،  دسـت 
پیـروزی  بـر  چشم داشـت  بـا  کـه  نیسـت 
سیاسـی و نظامـی بـر ایـن گـروه، آن هـا را به 
شـیوه ای کـه ایـده آل خـود می پندارنـد، وادار 
بـه توافـق سیاسـی کنـد. واقعیـت سیاسـی و 
نظامـی حاکـم بـر کشـور، منطقـه و جامعه ی 
را  افغانسـتان  طالبـان،  در خصـوص  جهانـی 
کـه  می رسـاند  نتیجـه  ایـن  بـه  نهایـت  در 
امتیازدهـی هرچنـد خـالف میـل بـه طالبـان 
بـرای دسـت یابی به توافـق صلح با ایـن گروه، 
سـقوط  از  کم هزینه تـری  و  امن تـر  گزینـه ی 
نظـام به دسـت ایـن ماشـین جنگـی بی رحم 

اسـت. پیش رونـده  و 
برپایی  از  عقب نشینی  به  طالبان  وادارکردن 
به  تن دادن  و  دینی  مطلقه ی  حکومت  یک 
از  که  به صورتی  نظام  تعدیل  میانه ی  راه حل 
یک سو ساختارهای اساسی نظام فعلی و روح 
دیگر،  سوی  از  و  شده  حفظ  آن  دموکراتیک 
برخی از مطالبات طالبان به  عنوان ضمانت های 
برآورده  قدرت  در  گروه  این  پایدار  مشارکت 
می تواند  که  است  برد-بردی  توافق  شود، 
و  پایدار  صلح  یک  استقرار  به  را  افغانستان 
چنین  برساند.  باثبات  و  فراگیر  سیاسی  نظام 
توافق صلحی، به برپایی یک حکومت مؤقت در 
فاصله ی عقد توافق نامه ی صلح تا اجرایی شدن 
نیازمند  نظم جدید  و روی کارآمدن  آن  کامل 
است. از این منظر و با این چشم انداز، حکومت 
مؤقت یک نیاز برای دستیابی به توافق صلح و 
ابزاری بازدارنده برای غلبه بر سلطه ی حکومت 

مطلقه ی طالبانی است.

شدن میلیاردها دالر هنوز هم کشور با وضعیت 
اکنون  می کند.  نرم  دست وپنجه  اقتصادی  بد 
دارد،  قرار  صدر  در  صلح  مذاکرات  بحث  که 
کشتار  به چرخه  دادن  پایان  نیز  مردم  انتظار 
مردم بی گناه است. شکوفایی اقتصاد افغانستان 
در ختم جنگ در کشور نهفته است. مدیریت 
درست مالی، باتوجه به منابع مالی افغانستان 
و نیز جلوگیری از مصارف جنگ، کمک بسیار 
همچنین  می کند.  اقتصادی  رشد  بر  مهمی 
جنگ  هزینه  طرف  دو  سوی  از  که  پولی  با 
زمینه های  رشد  عرصه  در  می شود  می شود، 
تعلیمی و تحصیلی و رشد شرکت های تجاری 
اقتصادی  کار گرفت و زمینه رقابت های سالم 
از  که  است  این  امر  واقعیت  کرد.  فراهم  را 
ادامه جنگ، تنها کسانی سود می برند که نفع 
شخصی دارند. این را به یاد داشته باشیم که 
نفع شخصی دیگران، بربادی ملت افغانستان را 

به همراه دارد. 
اکنون همه چشم ها به هتل »شرق دوحه« و 
مذاکرات صلح دوخته شده است. توافق صلح 
میان حکومت افغانستان و گروه طالبان هنگامی 
منجر به ثبات خواهد شد که هم زمان با آن یک 
برنامه ی جامع اقتصادی مدنظر قرار گیرد. قبل 
و بعد از هر گونه توافق صلح با طالبان، داشتن 
درآمد  منابع  است.  سالم ضروری  اقتصاد  یک 
مدیریت  به خوبی  دو طرف  با هماهنگی  باید 
شود و از آن برای سازندگی و عمران و آبادی 
کار گرفته شود. با این کار می شود هزاران نفر 
را صاحب کار کرد. اما اگر با وجود توافق نسبی 
منابع  و  یابد  ادامه  همین گونه  وضعیت  صلح، 
شود،  سرازیر  مافیا  جیب  به  افغانستان  پولی 
طبعا جنگ خاتمه نمی یابد. در نبود فرصت های 
اقتصادی ممکن است شهروندان افغانستان به 
بدین  و  بپیوندند  داعش  خراسان  شاخه ی 
ترتیب صفحه جدیدی از جنگ و درگیری های 

خانمان سوز در افغانستان گشوده شود.

این چارچوب وابسته به  ایجاد کرد که همه ستون های  ستون است 
یکدیگر است؛ به گونه ای که پیشرفت در یک عامل، موجب تقویت 
دیگران و بالعکس می شود. یکی از این ارکان هشت گانه جریان آزاد 
اطالعات است که »میزان دسترسی شهروندان به اطالعات، آزادی و 
استقالل رسانه ها و همچنین میزان آگاهی و مشارکت شهروندان در 

روندهای سیاسی« را پوشش می دهد.
ارزیابی کرده  گروه توسعه بین الملل )DFID( به تازگی شواهدی را 
است که نشان می دهد که رادیو، برنامه های تلویزیونی و رسانه های 
دیجیتال می توانند بر نگرش افراد نسبت به یکدیگرشان تأثیر مثبت 

بگذارند و از این طریق انسجام اجتماعی را بهبود بخشند.
برخی از ارزیابی های پژوهشی به این نتیجه رسیده که هنوز شواهد 
تجربی کافی برای تأیید یا رد ادعاهایی که رسانه ها باعث ایجاد ترویج 
اثبات  برای  اما  ندارد  وجود  می شوند،  آن  از  جلوگیری  یا  درگیری 
تأثیر مثبت رسانه ها بر دموکراسی، حاکمیت و پاسخگویی شواهدی 

وجود دارد.
جیمز دین از بی بی سی اکشن استدالل کرده است که در کشورهای 
مختلف  جهات  از  و  فزاینده ای  به طور  ارتباطات  و  رسانه ها  شکننده 
مطابق به شرایط یک کشور مهم اند. اما او اذعان می کند: » همان طور 
که رسانه و ارتباطات گاهی شرایط را برای توافق سیاسی پایدار ایجاد 

می کنند، در برخی مواقع شانس آن را تضعیف می کنند.«

یا  است  انسجام  موجب  بیشتر  جامعه  در یک  رسانه ای  تعدد 
چنددستگی؟

رسانه های اجتماعی مخاطبان را به عنوان سازندگان و مصرف کنندگان 
محتوا در نظر گرفته، افراد معمولی را در مقابل روزنامه نگاران حرفه ای 
که محتوای »تولیدشده توسط کاربر« را ایجاد می کنند، قرار می دهد 
و از این طریق می توانند رهایی بخش باشند. زیرا به کسانی که ممکن 
است تبدیل به صدای کسانی شود که تا حال شنیده نشده اند. بنابراین 

رسانه می تواند به یک عامل مهم در مدیریت تعارض تبدیل شود.
اما با چشم انداز اطالعاتی باز، رسانه دروازه های گفتمان توهین آمیز، 
تحمل ناپذیر و اغلب مخرب را نیز باز می کند. یعنی اخالق رسانه به 
معنای »یادگیری زندگی با بیان آزاد در عصر دیجیتال« نیاز به یک 
حرکت جدید دارد تا به مردم کمک کند درک کنند که آزادی بیان 

بدون برخی مسئولیت ها ممکن نیست.
تصور می شود رسانه های جمعی به دلیل کنترل شدن توسط دروازه بانان 
مانند سردبیرانی که تصمیم می گیرند صداها و نظرات آن ها شنیده 
اجتماعی  رسانه های  اما  هستند.  درگیری  تشدید  سبب  کمتر  شود، 
می توانند با ایجاد اندیشه های پوچ مردم را در معرض محتوایی قرار 

دهند که درگیر افکار دوقطبی در مسائل سیاسی شوند.
انترنت  تاثیر  چگونگی  مورد  در  خود  کتاب  در  سونستاین  کاس 
می گوید که انترنت موجب انقسام و دو قطبی شدن سیاسی می شود 
و گفت وگوهای آنالین تجربه ها و تفاهم های مشترک که مایه حیات 

دموکراسی هستند را به خطر می اندازد.
نیز در گزارش خود تحت عنوان »دولت های شکننده و  جیمز دین 
رسانه ها« بر اهمیت سیاست هویتی در جنگ و پیش گیری از جنگ 
اگر نقش اصلی رسانه ها تقویت جدایی  تأکید می کند. وی می گوید 
هویت ها بدون داشتن ظرفیت برای ایجاد هویت های مشترک باشد، 

باعث بروز مشکالت بیشتر در کشورهای شکننده می شوند.

چالش های رسانه های مستقل در ساختارهای ناپایدار
بسـیاری از محیط هـای درگیـر جنـگ یـا در وضعیـت گـذار به جـای 
این که عامل شـکوفایی رسـانه های مسـتقل باشد، سـبب تضعیف آن 
می شـود، چون فسـاد شـایع اسـت، حقوق کم اسـت، منابع )رسـمی 
و غیـر رسـمی( اغلـب از گفت وگـو بـا روزنامـه نـگاران، اتحادیه هـا 
و  نظارتـی  نهادهـای  یـا می ترسـند.  امتنـاع می کننـد  انجمن هـا  و 
قانون گـذاری نیـز از آنکـه حامـی آزادی بیـان و آزادی مطبوعـات 

باشـند، بیشـتر مجازاتی هسـتند.
اقتصادی،  محدودیت های  چون  عواملی  جنگ  درگیر  کشورهای  در 
به  ناکافی  دسترسی  اطالعات،  آزادی  کاهش  و  سانسور  مقررات، 
انترنت و حتا نوع مالکیت رسانه ها می توانند چالش های فراوانی برای 

فعالیت های رسانه های آزاد خلق کنند.

رسانه ها ابزاری برای صلح 
در محیط های ممتایل به درگیری
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تدریج  به  بعدازظهر  دیروز  از  بود،  کرده  لغو  جمعه 
پروازهای خود را از سر گرفت.

شـرایط جـوی اخیـر باعـث شـد حـدود ۵۰۰ نفـر از 
سـاکنان منطقـه مادرید کـه در برف گیر افتـاده بودند، 
شـب را در پناهگاه هـای موقتـی نظیـر مراکـز ورزشـی 

کنند. سـر 
در مورد دیگری صد نفر شامل مغازه داران و افرادی که 
برای خرید به بیرون رفته بودند، در شهر مایاداهوندا در 
شمال مادرید که در مرکز خریدی گیر افتاده بودند، دو 

شب را در این مرکز سپری کردند.
اخبار  این  کنار  در  هم  امیدوارکننده ای  داستان های 
و  بهداشت  بخش  کارکنان  و  پزشکان  شده،  منتشر 
درمان که خودروی خود را رها کردند و پس از ساعت ها 

پیاده روی خود را به محل کار رساندند.

دولت اسپانیا گفته است برای اطمینان از انتقال محموله 
مراکز  به  آنها  توزیع  و  کرونا  واکسن  هزار   ۳۰۰ حدود 
درمانی در روز دوشنبه، اقداماتی نظیر ارسال کاروانهایی 

که با پولیس همراهی می شوند انجام شده است.
به گفته رسانه های محلی، بارش برف در مادرید در ۴۰ 

سال گذشته بی سابقه بوده است.
خوزه لوئیس آبالوس، وزیر راه اسپانیا گفته است: »تعهد 
ما این است که رساندن غذا، واکسن و اقالم بهداشتی را 

تضمین کنیم. راهها برای این کار باز شده اند.«
حدود  تخلیه  برای  نظامی  نیروهای  منظور  همین  به 

۷۰۰ جاده اصلی مستقر شده اند.
گفته شده حدود ۳۵۰۰ تن نمک با کامیون به مادرید 

انتقال داده شده است.
روز  را  پروازها  تمامی  که  مادرید  بین المللی  فرودگاه 

برای پاکسازی  اسپانیا تالش بی وقفه  اطالعات روز: در 
و  کووید  واکسن  رساندن  همچنین  و  جاده ها  از  برف 
»فیلومنا«،  طوفان  تاثیر  تحت  مناطق  به  غذایی  مواد 

ادامه دارد.
مادرید، پایتخت اسپانیا از جمعه تا شنبه شاهد برفی با 

ارتفاع ۵۰ سانتیمتر بوده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، دست  کم چهار نفر در موج 
اخیر برف و طوفان جان خود را در این کشور از دست 

داده اند؛ هزاران مسافر هم در برف گیر کرده اند.
درباره  هواشناسی  سازمان  هشدار  پی  در  و  نیمه شب 
به  اسپانیا  از  بخشهایی  در  هوا  برودت  معابر،  یخ زدگی 

منفی هشت درجه سانتیگراد رسید.
کشور  این  در  جوی  غیرمعمول  شرایط  می رود  انتظار 

دست  کم تا سه روز دیگر ادامه یابد.

کسازی جاده های پوشیده از برف تالش اسپانیا برای پا

و یک زن را در خیابان از ناحیه گردن هدف گلوله قرار 
داد. در پی این تیراندازی، وی در درگیری با ماموران 

پولیس کشته شد.
چه  تیراندازی ها  این  از  وی  انگیزه  نیست  معلوم  هنوز 

بوده است.
پولیس شیکاگو می گوید که وضعیت زخمی ها بحرانی 

است.

۸۱ ساله زخمی شد.
متهم سپس در خیابان به یک خودرو، تیراندازی کرد 

که باعث جراحت شدید دختری ۱۵ ساله شد.
به  بازگشت  مغازه  به  دوباره  که  هنگامی  نایتنیگل 
سمت ماموران پولیس که در حال بررسی حادثه بودند 

تیراندازی کرد اما تلفاتی نداشت.
پولیس شیکاگو می گوید ضارب سپس از محل فرار کرد 

در حال سوار شدن به خودروی شخصی اش بود، او را 
کشت.

ضارب سپس وارد یک ساختمان مسکونی شد و نگهبان 
۴۶ ساله ساختمان را به ضرب گلوله کشت و یک زن 
۷۷ ساله را نیز شدیدا زخمی کرد. او سپس وارد یک 
این  جریان  در  کرد.  تیراندازی  به  اقدام  و  شد  مغازه 
تیراندازی نیز یک جوان ۲۰ ساله کشته شد و یک زن 

ایالت  مرکز  شیکاگو،  شهر  در  مردی  روز:  اطالعات 
مختلف  محله های  در  تیراندازی  با  امریکا،  ایلینوی 
دست  کم سه نفر را کشت و چهار نفر را به شدت زخمی 

کرد.
اعالم  شیکاگو  پولیس  مقامات  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
جنوبی  منطقه  در  ساله   ۳۲ نایتنگیل  جیسون  کردند 
که  ساله   ۳۰ دانشجوی  یک  سر  به  شلیک  با  شیکاگو 

گو دست  کم سه کشته و چهار زخمی برجای گذاشت تریاندازی در شیکا

افزایش فشار پلویس بر پنس برای برکناری ترمپ
دموکرات ها مشکل خواهد بود.

آقای کالیبرن گفت: ›‹باید به رییس جمهوری منتخب، جو 
بایدن اجازه دهیم تا اجرای برنامه هایش را در یکصد روز 

نخست ریاست جمهوری اجرایی کند. ›‹
برگزار  دلو  اول  بیستم جنوری،  بایدن  جو  تحلیف  مراسم 
می شود. آقای بایدن در یکصد روز نخست ریاست جمهوری 
ضمن معرفی اعضای کابینه اش به کنگره برای کسب رای 
اعتماد، برنامه های اصلی خود مانند مقابله با همه گیری 

ویروس کرونا را به اجرا خواهد گذاشت.
دوران  پایان  از  پس  ترمپ  آقای  استیضاخ  صورت  در 
کمک  ماهانه،  حقوق  دریافت  از  او  اش،  ریاست جمهوری 
هزینه سفر و مسکن و همین طور امکان شرکت دوباره در 

انتخابات محروم خواهد شد.

امریکا دانست. ›‹
همزمان، جیمز کالیبرن، از نمایندگان ارشد حزب دموکرات 
در مجلس نمایندگان امریکا در گفت و گو با شبکه خبری 
الیحه  رو  پیش  هفته  در  مجلس  این  گفت  ان  ان  سی 
پس  و  گذاشت  خواهد  رای  به  را  ترمپ  دونالد  استیضاح 
از تصویب، ارسال آن را به سنا یه یکصد روز پس از آغاز 

ریاست جمهوری آقای بایدن موکول خواهد کرد.
دموکرات های مجلس نمایندگان، در الیحه استیضاح خود 

آقای ترمپ را به ›‹تحریک به شورش ›‹ متهم کردند.
مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات هاست و آنها از رای 
الزم برای تصویب استیضاح برخوردار هستند ولی موافقت 
سنا با برکناری رییس جمهوری به رای دو سوم نمایندگان 
نیاز دارد که با توجه به اکثریت جمهوری خواهان کار برای 

دموکرات های کنگره و بعضی از جمهوری خواهان دونالد 
ترمپ را به تحریک هواداران خود برای حمله به کنگره در 
چهارشنبه، ششم جنوری متهم کرده اند و خواهان برکناری 
بیستم  در  او  ریاست جمهوری  دوران  پایان  از  پیش  او 

جنوری، اول دلو هستند.
خانم پلوسی یکشنبه در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت:  
›‹کاری که او کرده چنان جدی است که باید محاکمه شود. 

›‹
رییس جمهوری  معاون  به  امریکا  اساسی  قانون  متمم ۲۵ 
اختیار می دهد در صورتی که رییس جمهوری فاقد توانایی 
اجرای وظایفش باشد، با موافقت اکثریت کابینه از او سلب 
اختیار کند. خانم پلوسی در نامه اش به نمایندگان، دونالد 
اساسی  قانون  و  دموکراسی  برای  آنی  ›‹خطری  را  ترمپ 

اطالعات روز: نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان امریکا 
می گوید درصورتی که مایک پنس، معاون رییس جمهوری 
دونالد  برکناری  به  متحده  ایاالت  اساسی  قانون  با  مطابق 
ترمپ اقدام نکند، دموکرات های کنگره رییس جمهوری را 

استیضاح خواهند کرد.
به نقل از بی بی سی فارسی، خانم پلوسی یکشنبه در نامه 
به اعضای دموکرات مجلس نمایندگان نوشت   ای خطاب 
این مجلس دوشنبه با صدور یک قطعنامه به طور رسمی 
خواهان به کارگیری متمم ۲۵ قانون اساسی از سوی آقای 

پنس خواهد شد.
خانم پلوسی نوشت:  ›‹از معاون رییس جمهوری می خواهیم 
طی ۲۴ ساعت پاسخ دهد... سپس به طرح الیحه استیضاح 

در صحن مجلس نمایندگان اقدام خواهیم کرد. ›‹

یسیت؛  یکا برای اعالم حویث ها به  عنوان سازمان ترور تصمیم امر
استقبال یمن، اعرتاض ایران

پاسخ  در  رسانه ها  با  خود  هفتگی  نشست  در  وزارتخانه، 
دولت  نیست  »بعید  گفت:  زمینه  همین  در  سوالی  به 
ورشکسته امریکا در روزهای پایانی میراث دیگری از خود 

به جای بگذارد.«
دولت جدید یمن با نخست وزیری معین عبدالملک به تازگی 
با حضور عبد ربه منصور هادی،  به  عنوان رییس جمهور، در 

ریاض مراسم سوگند خود را برگزار کرد.
اعضای کابینه این دولت روز ۱۰ جدی وارد یمن شدند، اما 
به محض نشستن هواپیمای حامل آن ها سه انفجار فرودگاه 
عدن را لرزاند و منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر شد.
و  حوثی ها  بود  کرده  اعالم  یمن  دولت  اطالع رسانی  وزیر 

ایران را در زمینه این حمله مسئول می داند.

نگرانی درباره قحطی و صلح در یمن
دولت دونالد ترمپ در آستانه پایان دوره اش همچنان کارزار 
»فشار حداکثری« به ایران و تحریم گروه های نیابتی اش در 

کشورهای منطقه را پیش می برد.
خبرگزاری رویترز در همین زمینه نوشته گروه های امدادی 
در یمن و همچنین آنتونیو گوترش،  دبیرکل سازمان ملل 
به  عنوان  حوثی ها  احتمالی  تعیین  درباره  پیشتر  متحد، 
تروریست هشدار داده بودند. به گفته آن ها، یمن در معرض 
خطر قریب الوقوع بدترین قحطی قرار دارد که جهان طی 

دهه ها به خود دیده است.
کرده اند  نگرانی  ابراز  نیز  دیپلمات ها  کرده  اشاره  رویترز 
تصمیم امریکا ممکن است مذاکرات صلح یمن را پیچیده تر 

کند.

را تهدید می کند، پاسخگو کند. پمپئو افزود همچنین قرار 
است سه تن از رهبران انصاراهلل از جمله عبدالملک حوثی، 
عبد الخالق بدرالدین حوثی و عبداهلل یحیی الحکیم به  عنوان 

»تروریست های جهانی« معرفی شوند.
این تصمیم در حالی اعالم می شود که قرار است ۱۰ روز 

دیگر جو بایدن و تیمش در کاخ سفید مستقر شوند.
این  به  واکنش  در  حوثی   شبه نظامیان  رهبران  از  یکی 
موضوع، طی یک پست تویتری اعالم کرد این گروه حق 
خود می داند به هرگونه تعیین عنوان از سوی دولت دونالد 

ترمپ یا هر دولت دیگری پاسخ دهد.
تویتش  ادامه  در  انصاراهلل،  رهبران  از  الحوثی،   محمدعلی 

سیاست دولت ترمپ و رفتارش را »تروریستی« خواند.

استقبال دولت یمن
سوی  از  که  یمن  ملی  وحدت  دولت  دیگر،  سوی  در 
کشورهای جهان به  عنوان دولت رسمی این کشور شناخته 
و  می کند  استقبال  امریکا  تصمیم  از  کرد  اعالم  می شود، 

»شورشیان حوثی« را الیق عنوان »تروریست« می داند.
وزارت خارجه دولت یمن همچنین خواستار »فشار سیاسی 
که  سعودی  عربستان  شد.  حوثی ها  بر  بیشتر  قانونی«  و 
این  به  هنوز  می کند  حمایت  یمن  ملی  وحدت  دولت  از 

تصمیم واشینگتن واکنشی نشان نداده است.

انتقاد تهران
اما در تهران وزارت امور خارجه ایران این سیاست را مورد 
اعتراض قرار داده است. سعید خطیب زاده، سخن گوی این 

ایاالت متحده کنگره  اشاره کرد قرار است وزارت خارجه 
»انصاراهلل«  نظامی  گروه  تعیین  جریان  در  را  کشور  این 

به  عنوان سازمان تروریستی قرار دهد. 
تا  شده  برداشته  آن  راستای  در  قدم  این  او،  گفته  به 
حوثی ها را در برابر »اقدامات تروریستی« از جمله حمالت 
برون مرزی که غیرنظامیان،  تاسیسات و حمل و نقل دریایی 

اطالعات روز: به دنبال اعالم تصمیم رسمی دولت امریکا 
مبنی بر تعیین شبه نظامیان حوثی یمن به  عنوان »سازمان 
تروریستی«، دولت وحدت ملی یمن از این تصمیم استقبال 
کرد و وزارت امور خارجه ایران آن را مورد اعتراض قرار داد.
خارجه  وزیر  پمپئو،   مایک  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
امریکا، یکشنبه ۲۱ جدی با اعالم این خبر طی بیانیه ای 
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برونو فرناندز: 
رونالدو به من گفت به یونایتد برو

باشگاه  یک  در  عضویت  برای  فرصتی 
عناوین  برای کسب  و  جنگیدن  بزرگ 
بهترین  این  داشت.  خواهم  قهرمانی 
توصیه ای بود او که به من کرد. رونالدو 
هواداران  کن  کاری  و  برو  کرد  توصیه 
یونایتد از تو راضی باشند، اینگونه آنها تو 
را دوست خواهند داشت. پس بازی خود 
را انجام بده و اینگونه می توانی بهترین 
عملکرد را در لباس منچستریونایتد ارائه 

دهی.«

رونالـدو بـه مـن مشـاوره داد و ایـن امر 
در تصمیـم گیـری مـن اهمیت داشـت. 
نهایـت  البتـه مـن فکـر مـی کنـم در 
امـا  گرفتـم،  مـی  تصمیمـی  چنیـن 
وقتـی بـا کریسـتیانو صحبت مـی کنی 
همیشـه بهتـر اسـت. مـا در مـورد ایـن 
باشـگاه، بزرگـی یونایتـد و اهمیـت این 
انتقـال بـرای مـن بـا یکدیگـر صحبـت 

کردیم.
اولدترافورد  در  گفت  من  به  رونالدو 

قبل  کرد  فاش  ای  مصاحبه  در  فرناندز 
رونالدو  با  یونایتد  با  قرارداد  امضای  از 
مشورت کرده و اسطوره فوتبال پرتگال 
به او تاکید کرده راهی اولدترافورد شود. 
رونالدو خودش هفت سال فوق العاده را 
در یونایتد سپری کرده و در این باشگاه 
موفق به کسب جایزه توپ طال هم شد.

برونـو فرنانـدز گفـت: »مـن بـا رونالـدو 
صحبـت کـردم و دلیلـش ایـن بـود که 
او یونایتـد را بهتـر از مـن می شـناخت. 

یونایتد  پرتگالی  ستاره  فرناندز،  برونو 
به  انتقال  برای  رونالدو  کریستیانو  با 

اولدترافورد مشورت کرده است.
این  طول  در  فرناندز  برونو  عملکرد 
منچستریونایتد  در  حضور  سال  یک 
حتی  روند  این  ادامه  و  بود  العاده  فوق 
از  باالتر  او  شود  باعث  است  ممکن 
پیش  سالهای  در  و  رونالدو  کریستیانو 
رو به بهترین پرتگالی تاریخ این باشگاه 
برونو  حاال  شود.  تبدیل  آماری  نظر  از 

افت ستاره بایرن؛ 
ید در رس دارد؟ هوای رئال مادر

واقع  در  تلقی کرد.  او  افت  اصلی  دالیل 
مونیخ  بایرن  باشگاه  با  او  اصلی  مشکل 
دستمزد درخواستی و ۱۲ میلیون یورویی 
داوید آالبا است که باواریایی ها حاضر به 
تامین این رقم و بهم زدن نظم رختکن 
نام  البته عالوه بر رئال مادرید،  نیستند. 
تیم هایی چون پاری سن ژرمن، چلسی 
یا یوونتوس نیز به عنوان مقاصد احتمالی 

داوید آالبا مطرح شده است.

در حالی که این آمار در فصل گذشته ۶۰ 
درصد بود. آالبا در ماه های اخیر آمار ۱۲ 
درصد پاس اشتباه را به ثبت رسانده که 
فصل قبل این روند تنها ۸.۶ درصد بود. 
همچنین حداکثر سرعت مدافع اتریشی 
در این فصل ۳۲.۲ کیلومتر در ساعت و 

فصل گذشته ۳۳.۹ کیلومتر بوده است.
تکلیف  نبودن  روشن  معتقدند  برخی 
از  یکی  توان  می  احتماال  را  آالبا  داوید 

بازیکن  این  مادرید جدی ترین مشتری 
محسوب می شود و اگر اتفاق خاصی رخ 
ندهد، فصل بعد شاهد حضور داوید آالبا 

در برنابئو خواهیم بود.
اما نشریه بیلد مدعی شد این بازیکن در 
ماه های اخیر دچار افت قابل توجهی شده 
و کیفیت عملکرد او مانند فصل گذشته 
 ۵۱ در  فقط  فصل  این  در  آالبا  نیست. 
درصد از دوئل های مستقیم پیروز شده، 

داوید آالبا، مدافع- هافبک بایرن مونیخ 
در فصل جاری دچار افت محسوسی شده 

است.
و  ساله   ۲۸ مدافع  آالبا،  داوید  قرارداد 
پایان  بایرن مونیخ در  باشگاه  با  اتریشی 
فصل جاری به اتمام می رسد و در ماه 
آلمانی  باشگاه  مدیران  بارها  اخیر  های 
خبر از احتمال جدایی او داده اند. اخبار 
حاکی از آن است که در حال حاضر رئال 
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به روزهای درخشان خود  بارسلونا  مهاجم 
آینده  هفته  شروع  در  و  است  بازگشته 

فرصت دارد فاتح سوپرجام اسپانیا شود.
ای  هفته  مسی  لیونل  آس،  از  نقل  به 
روزهای  در  که  گذاشت  سر  پشت  را 
درخشانش سپری می کرد. مهاجم بارسلونا 
برابر وایادولید بازی خیلی خوبی به نمایش 
گذاشت تا سال ۲۰۲۰ را با احساس خوب 
به پایان برساند. سپس در سن مامس و لو 
کارمنس دبل کرد. به نظر می رسد ستاره 
شاید  است.  شده  متولد  دوباره  آرجانتینی 
اناری  آبی  مهاجم  بودند.  منتظرش  همه 
صدر  در  گل  یازده  رساندن  ثمر  به  با  ها 
از  او پس  دارد.  قرار  اللیگا  گلزنان  برترین 
این که شروع فصل ناامید کننده ای داشت 
و به سختی می توانست گلزنی کند اکنون 
دوباره به اوج بازگشته است. در سن مامس 
رساند  ثمر  به  دو گل  بیلبائو  اتلتیک  برابر 
بار دروازه میزبان را  اما می توانست شش 
برخورد  تیرک  به  اش  ضربه  دو  کند.  باز 
کرد، یک گل به خاطر تنها چند سانتی متر 
آفساید اعالم شد و توپ دیگرش با اختالف 
میلیمتری به بیرون رفت. نکته قابل توجه 
این است که پس از ۷۱ تالش بالخره برابر 

اوله گنار سولسشر و مائوریسیو پوچتینو هر 
دو به دنبال جذب بازیکن جوان تیم برست 

هستند.
دنبال  به   PSG مانند  نیز  منچستریونایتد 
است.  فِور  رومن  برست،  تیم  ستاره  شکار 
در ۱۹  فصل  این  برست  ساله  هافبک ۲۲ 
لیگ ۱  رقابت های  در  تیم  این  برای  بازی 
فرانسه به میدان رفته و چهار گل و سه پاس 

گل نیز به نام خود ثبت کرده است.
به نظر می رسد که قرار است از فروش این 
بازیکن سود زیادی نصیب تیم برست شود. 
برست در تابستان فور را از تیم دوم موناکو با 

مبلغ ۴۰۰ هزار یورو خریداری کرد.

قهرمان مشخص نشده است( به عنوان نایب 
خواهد  رقابت  سوپرجام  در  اللیگا  قهرمان 
افتخارترین  پر  آرجانتینی  ستاره  کرد. 
بازیکن تاریخ بارسلونا به حساب می آید و 
۳۴ جام را فتح کرده است. او اکنون مشتاق 
است تا یک قهرمانی دیگر را تجربه کند و 
به عنوان کاپیتان  اولین گام فردا شب  در 
بارسلونا برابر رئال سوسیداد قرار می گیرد.

با توجه به قیمت ۸ میلیون یورویی کنونی 
این بازیکن،  در صورت فروش او به هر کدام 
سود   PSG یا  منچستریونایتد  تیم های  از 

سرشاری نصیب باشگاه برست خواهد شد.
توجه  مورد  فور  عملکرد  شود  می  گفته 
باشگاه های سراسر اروپا قرار گرفته است و 
شیاطین سرخ و PSG پیشگامان رقابت بر 

سر او هستند.
هرچند یونایتد در خط هافبک از مهره های 
خوبی برخوردار است، اما خرید این ستاره 
بازیکنان  خرید  در  آنها  استراتژی  با  جوان 
جوان و مستعد که می توانند در این باشگاه 

رشد و پیشرفت کنند، مطابقت دارد.

راحت  خیلی  کند  تعویض  گرانادا  برابر 
می  که  حالی  در  پذیرفت،  را  تصمیم  این 
میزبان  برابر  را  هایش  گل  تعداد  توانست 

افزایش دهد. 
هفته  شروع  در  دارد  فرصت  مسی  اکنون 
آینده یک جام را باالی سر ببرد. با وجود 
این که بارسا نتوانست نه اللیگا را فتح کند 
و نه به فینال کوپا دل ری صعود کند )هنوز 

گرانادا توانست از طریق ضربه آزاد گلزنی 
کند. 

فراتر از گل ها همه چیز بر وفق مراد مسی 
است. او تنها گل هایش را پیدا نکرده است، 
سبک و رهبری اش را بازیافته است. رونالد 
دیدار  از  پس  بارسلونا  سرمربی  کومان، 
تمرین  نخستین  »از  گفت:  گرانادا  مقابل 
نه ناراحت و نه نگران مسی بودم.« مهاجم 
آرجانتینی پس از این که در سال ۲۰۲۰ 
نقش کمرنگی در بازی های خارج از خانه 
او  است.  کننده شده  تعیین  اکنون  داشت 
در دیدار های سخت کاپیتان تیمش بود و 
در جایی که سرما تیم را تحت فشار قرار 
می داد و بازی کردن راحت نبود به عنوان 
رهبر آبی اناری ها عمل کرد. عملکرد مسی 
در وایادولید، اوئسکا، بیلبائو و گرانادا تعیین 
داشت.  زیادی  معنای  آن  و  بود  کننده 
درباره  کاتاالنی  تیم  مهاجم  که  همچنان 
آینده اش تصمیم می گیرد داستان فکس 
کامال فراموش شده است. با این حال این 
به وجود آمده است مسی دوباره  احساس 
شادی را در زمین پیدا کرده است و دوباره 
با تیمش می کند. زمانی  احساس راحتی 
که کومان خواست او را در دقیقه ۶۵ دیدار 

فور به عنوان هافبک میانی بازی می کند 
اما می تواند در پست های هجومی تری نیز 
او  که  معناست  آن  به  این  برود،  میدان  به 
با خصوصیاتی که دارد می تواند جایگزینی 
برای جیدون سانچو ستاره دورتموند باشد؛ 
گذشته  تابستان  در  یونایتد  که  بازیکنی 

سخت به دنبال به خمت گرفتنش بود.
حاال  فرانسوی،  رسانه های  گزارش  طبق 
سولسشر نیز به جمع مربیانی که خواستار به 
خدمت گرفتن فور هستند پیوسته و رقیب 
پوچتینو در شکار این استعداد جوان شده 
است. پس از درخشش در چند بازی، برست 
با فور قراردادی تا پایان ۲۰۲۵ امضا کرد و 

تولد دوباره میس در آستانه سوپرجام

ید پدیده فرانسوی رقابت یونایتد و PSG بر رس خر

ین  دورتموند جایگز
ویتسل را انتخاب کرد

باشگاه بوروسیا دورتموند قصد ندارد با وجود 
پایان فصل جایگزینی را برای ویتسل انتخاب 

کند.
به نقل از کیکر، بوروسیا دورتموند در دیدار 
پانزدهم  هفته  در  الیپزیگ  برابر  حساس 
رقابت های بوندسلیگا با نتیجه سه بر یک به 

پیروزی دست پیدا کرد.
در این دیدار اکسل ویتسل هافبک بلجیمی 
خبرها  و  شد  مصدوم  شدت  به  دورتموند 
دست  از  را  فصل  او  که  است  این  از  حاکی 

داده است و چند ماه نمی تواند بازی کند.
مایکل زورک، مدیر ورزشی دورتموند درباره 
برابر جایگزینی ویتسل  بازیکن جدید  جذب 
گفت: تالش می کنیم تا با بازیکنانی که در 
اختیار داریم جای خالی ویتسل را پر کنیم. 

به دنبال بازیکن جدید نخواهیم بود.
او ادامه داد: امره چان نشان داد که توانایی پر 
کردن جای خالی ویتسل را دارد و به همین 
خاطر او گزینه جایگزینی این بازیکن است. 
هفته بعد هم جودی بیلینگهام برمی گردد و 
دلیلی برای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
بعد از اخراج لوسیان فاوره از دورتموند نتایج 
تیم در هفته های اخیر بهتر شده است چرا 
است  برگشته  بازی  به شرایط  هالند  که هم 
سر  پشت  را  خود  بد  روزهای  سانچو  هم  و 

گذاشته است.

برگزاری جام جهاین 
گر هندبال بدون تماشا

ادامه  خاطر  به  هندبال   ۲۰۲۱ جهانی  جام 
شیوع ویروس کرونا بدون حضور تماشاگران 

برگزار خواهد شد.
 ۲۰۲۱ جهانی  جام   ،۲۴ اسپورت  از  نقل  به 

هندبال به میزبانی مصر برگزار خواهد شد.
کمیته برگزاری این رقابت ها اعالم کرد که 
بدون  کرونا  ویروس  خاطر  به  ها  بازی  همه 

تماشاگر برگزار خواهد شد.
روز  از  مهیج  های  بازی  این  که  است  قرار 
برای  شود.  آغاز  آینده  هفته  چهارشنبه 
نخستین بار در تاریخ این رقابت ها به جای 

۲۴ تیم ۳۲ تیم حضور خواهند داشت.

مهاجم آملاین چلیس 
طلسم شکین کرد

باالخره  توانست  دیدار  از ۱۲  بعد  ورنر  تیمو 
برای آبی های لندن گلزنی کند.

به نقل از ساکرنت، در ادامه دیدارهای مرحله 
برگزار  دیدار  چند  انگلیس  جام حذفی  سوم 
شد که در یکی از بازی ها چلسی توانست با ۴ 

گل مورکامب را شکست دهد.
تیمو ورنر توانست گل دوم تیمش را در این 

دیدار به ثمر رساند.
تیمو ورنر مهاجم آلمانی که از الیپزیگ آلمان 
خوب  چندان  فصل  این  در  شد،  خریداری 
عمل نکرده است و مدت ها بود نتوانسته بود 
برای تیمش گلزنی کند تا اینکه در دیدار برابر 
تیم مورکامب در جام حذفی بعد از ۱۲ دیدار 

موفق به باز کردن دروازه حریف شد.
ژیرو  اولیویه  و  آبراهام  تامی  کنار  در  او 
افت  که  هستند  فصل چلسی  این  مهاجمان 
فرانک  تیم  تا  ضشد  باعث  گلزنی  در  ورنر 

لمپارد امتیازهای زیادی را از دست بدهد.
چلسی در دیدار بعدی خود در لیگ برتر باید 

برابر دیگر تیم لندنی یعنی فوالم قرار گیرد.
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است. 
در  تحقیقی  گزارش  تهیه ی  هنگام  در  پیش  ماه   هفت 
بود که  روز گفته  اطالعات  به  منابع  از  برخی  این مورد 
قرارداد  در  قراردادی  شرکت  نفع  به  آزمایش ها  نرخ 
جدید از ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. در قرارداد 
پروژه  عایدات  درصد   ۲۷ تی.سی.آر.سی  شرکت  جدید، 
را به دولت می پردازد. این بلندترین رقم میان اشتراک 
کنندگان داوطلبی بوده است که این شرکت  را برنده ی 
داوطلبی کرده است. اما به گفته ی منبع چندین برابر آن 

نرخ آزمایش ها به نفع شرکت بلند برده شده است.

چالش ها از کجا می آید؟ 
قرارداد جدید سنجش کیفیت نفت و گاز مایع در قوس 
با  )انسا(  استندرد  ملی  اداره ی  سوی  از  ش  هـ   ۱۳۹۸
پس  ماه  شش  حدود  شد.  امضا  تی.سی.آر.سی  شرکت 
گزارش  قرارداد  این  مورد  در  روز  اطالعات  که  آن  از 
ابهام و جنجال ها  اتهام های فساد،  تجقیقی را نشر کرد، 
اتهام های  اساس  به  بود.  پابرجا  قرارداد  طرف های  میان 
نشان  اسناد  قرارداد،  میان طرف های  اختالف ها  و  فساد 
می داد که فعالیت شرکت تی.سی.آر. سی از سوی مجلس 
نمایندگان و شورای وزیران به تعلیق در آمده بود. به این 
اساس اداره ملی استندرد حاضر نمی شد که مسئولیت 
بنادر را به این شرکت به اساس قرارداد امضا شده واگذار 

کند. 
حدود هفت ماه پیش منابع معتبر از اداره ی ملی استندرد 
به اطالعات  روز گفته بود که روند تدارکاتی و محتوای 
این قرارداد دارای ابهامات و نواقصی است که به منفعت 
ملی نیست. به گفته ی این منابع شرکت تی.سی.آر.سی 
با استفاده از »روابط سیاسی، فشار و تهدید« می خواهد 

به فعالیت آغاز کند.
منابع به اطالعات روز گفته بود که قرارداد جدید پروژه ی 
اسناد،  جعل  اتهام های  با  مایع،  گاز  و  نفت  سنجش 
تدارکاتی،  پروسه ی  در  ابهامات  و  فساد  سیاسی،  تبانی 
است.  روبه رو  ملی  منافع  برخالف  و  سودجویی شخصی 
طرف های قرارداد پس از امضای آن بر سر سرمایه گذاری، 
قیمت قرارداد، عواید، مصارف، تهیه تجهیزات البراتواری، 
تهیه ی زمین و به نسبت چالش های محتوایی و تخنیکی 

آن دچار اختالف شده اند. 
این  نیز  دیگر  معتبر  منابع  و  انسا  اداره ی  مسئوالن 
این  محتوای  که  می   گفتند  و  می  پذیرفتند  را  اختالف ها 
قرارداد در بخش سرمایه گذاری و ارائه ی خدمات دارای 
ابهاماتی است که عمال روند اجرای قرارداد را به چالش 
کشیده است. از سوی دیگر، منابعی معتبر از طرف های 
شود  ذکر  گزارش  در  نام شان  نمی خواستند  که  قرارداد 

همدیگر را به فساد و قانون شکنی متهم می  کردند.
مسئوالن شرکت تی.سی.آر.سی در آن زمان می گفتند 
که احتماال به دلیل منابع عاید زا و رشوه ستانی که در این 
بخش در بنادر وجود دارد، اداره ی انسا و شرکای فساد 
آن در شرکت قبلی قرادادی، نمی خواهند آن را از دست 

 دهند.
روز  اطالعات  به  تی.سی.آر.سی  شرکت  از  معتبر  منابع 
می گوید که براساس اطالعاتی که دارند در بنادر روزانه 
تا ۴۰ هزار دالر از تاجران رشوه گرفته می  شود. این منبع 
می گوید که روزانه از هر موتر تیل و گاز یک ونیم صد دالر 
رشوه گرفته می  شود. منابع می گویند که عواید غیرقانونی 
دالر  میلیون  به صدها  قرارداد  مدت  تمام  در  پروژه  این 

می رسد. 
نمایندگان مردم و مسئوالن محلی همواره از ورود تیل و 
گاز بی کیفیت به کشور و موجودیت فساد در این بخش 
محلی  اداره  ی  مسئوالن  پارسال  می کنند.  نگرانی  ابراز 
استندر در هرات گفته بودند که تنها در یک ماه ۵۰ موتر 
حامل نفت و گاز بی کیفیت را به کشورهای صادرکننده 
مسترد کرده است. این مسئوالن گفته بودند که روزانه 

۲۰۰ موتر حامل نفت و گاز وارد کشور می  شود.
سرپرست  سرانجام  اتهام ها،  و  اختالف  این  ادامه ی  با 
پیشین اداره ی ملی استندرد به اتهام اخذ رشوه از شرکت 
تی.سی.آر.سی بازداشت و پس از آن به ۱۶ سال زندان 
محکوم شد. مسئوالن شرکت تی.سی.آر.سی به اطالعات 
تطبیق  آغاز  در  تاخیر  عوامل  از  یکی  که  می گویند  روز 
از سوی رییس پیشین  قرارداد »درخواست پول رشوه« 
اداره ی ملی استندرد بوده است. اکنون که رییس جدید 
در این اداره مقرر شده است، در بیشتر از بنادر از ۱۵ تا 

۲۰ روز به اینسو توانسته اند بنادر را تحویل بگیرند. 

سوی معترضان بسته  شده است. خواست معترضان این 
است که مسئولیت سنجش کیفیت نفت و گاز مایع باید 
دوباره به اداره ملی نورم و استندرد سپرده شود تا به تمام 
تاجران به گونه ی یکسان و عادالنه برخورد شود و از ورود 

مواد بی کیفیت جلوگیری شود. 

جنجال بر سر نرخنامه
جنجالی  موضوعات  از  یکی  به  آزمایش   نرخ  رفتن  بلند 
تبدیل  تی.سی.آر.سی  شرکت  و  معترض  تاجران  میان 
شده است. در قرارداد جدید با این شرکت نرخ آزمایش ها 
بلند رفته است. تاجران می گویند با وجودی که شرکت 
امکانات ندارد و کیفیت آزمایش ها نیز پایین است اما این 
شرکت خالف نورم و معیارهای بین المللی نرخ آزمایش ها 
را از ۴ و ۵ دالر در تن به هشت دالر در تن افزایش داده 

است. 
در  آزمایش ها  نرخ  رفتن  بلند  »با  می گوید:  بابک  آقای 
این  می آید.  تفاوت  دالر  میلیون  دو  تقریبا حدود  هرروز 
تاجر گرفته می شود مستقیما در  از  پولی که  و  تفاوت 

بهای تیل باالی مردم وضع می شود.«
نرخ  که  می گویند  تی.سی.آر.سی  شرکت   مسئوالن 
آزمایش ها را برای قرارداد جدید شورای عالی اقتصادی 
بلند برده است و در برابر آن تعداد آزمایش ها نسبت به 
گذشته زیاد شده است. به گفته ی آنان نرخنامه پیش از 
و در داوطلبی نشر  ترتیب  ادارات  از سوی خود  قرارداد 
شده است. درحالی که به گفته ی مسئوالن اتاق تجارت و 
سرمایه  گذاری، عمال تعداد آزمایش ها بلند نرفته و شرکت 
قراردادی از »بی امکانات ترین شرکت در سطح منطقه« 

از رقبایش را آزمایش منفی می دهد. این رقابت ناسالم و 
فساد است. وضعیت بسیار پیچیده است. یک حلقه خاص 

مسئولیت را گرفته اند.«
قضایی  و  عدلی  امور  کمیسیون  بررسی های  نتیجه ی 
این  قرارداد  که  است  داده  نشان  نیز  نمایندگان  مجلس 
این  اعضای  از  شماری  دارد.  قانونی  چالش های  شرکت 
این  فعالیت  که  می گویند  روز  اطالعات  به  کمیسیون 
شرکت با وجود چالش های قانونی آن، با حمایت شریکان 

افغانی اش ادامه پیدا کرده است. 
و  عدلی  امور  کمیسیون  عضو  علی یار  رحیم  محمد 
می گوید،  روز  اطالعات  به  نمایندگان  مجلس  قضایی 
پس از ماه ها بررسی، این کمیسیون پرونده ی را ترتیب 
باید  تی.سی.آر.سی  آن شرکت  اساس  به  که  است  داده 
می گوید  علی یار  آقای  شود.  معرفی  کل  دادستانی  به 
امور  کمیسیون  اعضای  که  زمانی  گذشته  هفته های 
پرونده  مورد  در  عمومی  نشست  در  قضایی  و  عدلی 
گزارش داده اند، میررحمن رحمانی، رییس مجلس با آن 
مخالفت کرده است. به گفته ی آقای علی یار پسر رییس 
مجلس نمایندگان و شمار دیگر تاجران افغانی با شرکت 
تی.سی.آر.سی هم پیمان شده اند. از این رو رییس مجلس 
را  قضایی  و  عدلی  امور  کمیسیون  گزارش  نمایندگان 

نادیده گرفته است: 
»از نظر از ما این قرارداد کامال غیرقانونی و به ضرر مردم 
کرد.  مداخله  ما  تصمیم  به  رسما  مجلس  رییس  است. 
روزیکه اعضای کمیسیون اظهار نظر کردند و قرار شد ما 
گزارش خود را بدهیم. رییس مجلس علنی مخالفت کرد 
مخالفت  آر سی  تی سی  با شرکت  که  و گفت، کسانی 
می کنند مافیا هستند. درحالی که خودشان شریک شان 
است. رییس مجلس گفت که کمیسیون اقتصاد باید در 
است  فساد  موضوع  درحالی که  بدهد.  گزارش  مورد  این 
و مربوط به کمیسیون امور عدلی و قضایی است. ما در 
مورد آن گزارش را نهایی کرده ایم و برای ادای مسئولیت 

آن را با رسانه ها شریک می کنیم.«
خواستیم در این مورد نظر رییس مجلس نمایندگان را 
نشدیم. محمد جمال شینواری،  اما موفق  باشیم  داشته 
را رد  اتهام ها  این  از مسئوالن شرکت تی. سی.آر. سی. 
در  که  می گوید  اطالعات  به  شینواری  آقای  می کند. 
او  به گفته ی  ارائه شود.  باید سند  اتهام  و  ادعا  برابر هر 
گاز  و  نفت  ورود  از  اینکه  برای  تنها  تاجران  از  شماری 
بی کیفیت شان کنترل می شود به این شرکت اتهام فساد 
می بندند تا قرارداد تطبیق نشود. آقای شینواری می گوید 
که فعالیت شان قانونی است. نحوه عملکرد شان نیز از زیر 

بررسی های هیات های مختلف دولتی گذشته است. 
افغانستان  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  مسئوالن 
می گویند که تقریبا تمام واردکنندگان نفت و گاز در برابر 
امین  قرار گرفته اند.  این شرکت و »حلقه ی خاص« آن 
بابک می گوید که دفاتر شرکت  تی.سی. آر.سی، بارها از 

لیاقت الیق
گزارشگر

قرارداد سنجش  امضای  از  از یک سال  بیش  با گذشت 
تی.سی.آر.سی  شرکت  با  مایع  گاز  و  نفت  کیفیت 
در  قانونی  چالش  و  ابهام  ار  تاجران  نگرانی   )TCRC(
و  تجارت  اتاق  حال  عین  در  و  نشده  برطرف  قرارداد 
شماری از اعضای مجلس نمایندگان مدعی اند در حدود 
سه هفته ای که این شرکت در بیشتر بنادر فعالیتش را 
آغاز کرده، در سنجش کیفیت نفت و گاز مایع با تاجران 
سلیقه ای برخورد می کند و فعالیت این شرکت آلوده با 
تی.سی.آر.سی  ادعایی که مسئوالن شرکت  است.  فساد 

آن را بی اساس می دانند
از  سال  یک  از  بیش  مدت  در  تی.سی.آر.سی  شرکت 
برای گرفتن مسئولیت سنجش کیفیت  امضای قرارداد، 
نفت و گاز مایع در شش بندر، جنجال های زیادی را با 
طرف دیگر قرارداد )اداره ملی استندر( پشت سر گذاشته 
است. این شرکت به تازگی در بیشتر از بنادر به فعالیت 
انتقادهای  اعتراض ها و  با  این شرکت  اما کار  آغاز کرده 
نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری  و  تاجران  شدید 

مواجه شده است. 

پروژه به دست »حلقه ی خاص« افتاده است؟
افغانستان  سرمایه  گذاری  و  تجارت  اتاق  مسئوالن 
با  قرارداد  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری  و 
با  همراه  و  فساد  به  آلوده  را  آن  فعالیت  و  شرکت  این 
برخورد های سلیقه ای می دانند. مسئوالن اتاق تجارت و 
شرکت   فعالیت  توقف  خواهان  افغانستان  سرمایه  گذاری 
آزمایش  آنان می گویند که مسئولیت  تی.سی.آر.سی اند. 
کیفیت نفت و گاز مایع دوباره به اداره ملی نورم و استندر 
واگذار شود. امین بابک، رییس مطبوعات و روابط عامه 
این  فعالیت  اگر  که  می گوید  روز  اطالعات  به  اتاق  این 
مایع  گاز  و  نفت  وارد کنندگان  تمام  یابد،  ادامه  شرکت 
به سوی  وضعیت  و  کرد  خواهند  متوقف  را  فعالیت شان 

یک بحران خواهد رفت. 
و  نفت  وارکننده ی  و  تاجر  ده ها  بابک  آقای  گفته ی  به 
غیراصولی،  فعالیت  سلیقه ای،  برخورد های  از  مایع  گاز 
از شرکت  آزمایش ها  نرخ  بردن  بلند  و  نداشتن ظرفیت 
تی.سی.آر.سی شکایت دارند. شکایت  عمده از این است 
که این شرکت با شماری از شرکت های دیگر در واردات 
عدالت  آزمایش ها  در  این رو  از  است.  نفتی شریک  مواد 
و  سلیقه ای  برخورد ها  با شرکت ها  و  نمی کند  رعایت  را 

دوگانه دارد:
دست  به  نفتی  مواد  آزمایش  که  است  این  »چالش 
هستند  کسانی  ها  این  است.  افتاده  نفتی  مواد  تاجران 
که خودشان تجارت مواد نفت را می کنند. این شرکت 
هندی است ولی شرکای افغانی دارد. این شرکت تیل بی 
کیفیت خود و شرکای خود را آزمایش مثبت می دهد. اما 

پروژه ی سنجش کیفیت نفت و گاز مایع 
به دست »حلقه ی خاص اتجران« افتاده است؟

نرخنامه سنجش کیفیت نفت و گاز مایع در قرارداد شرکت 
تی.سی.آر.سی با اداره ی ملی نورم و استندرد


